อาหารเรียกนา้ ย่ อย Appetizers
เบือทอด
ห่อหมก
ลูกชิ้นปลาลวก
ปอเปี๊ ยะทอด
สลัดกุง้ ค็อกเทล
กระเบื้องทะเล
ทอดมันกุง้
ทอดมันปลา
หอยจ้อ
กุง้ แช่น้ าปลา
กุง้ เทมปุระ
ไก่ห่อใบเตย
ออร์เดิฟร้อนแอทเพียร์

“Bua Tod” batter fried fresh-water weed with shrimp

130

“Hor Mok” steamed fish curry mousse wrapped in a banana leaf

30 per parcel

Boiled fish balls served with lime chili sauce

100/160

“Por Pia” vegetable spring rolls

100

Shrimp cocktail topped with shrimp roe served with dinner roll

230

“Kan Eang” pizza with minced prawns & sausage

195

Prawn cake served with plum sauce

195

Fish cake served with cucumber sauce

195

Crab meat and minced pork roll

195

Fresh raw prawn in fish sauce

250

Prawn tempura

290

Fried marinated chicken wrapped with pandanus leaves

195

@pier hot hor D’oeuvers

390

A combination of vegetable spring rolls, prawn cake
and deep fried crab meat & minced pork roll.

เบือทอด

Bua Tod

ยาตะไคร้กงุ้ เสี ยบ
Smoked
shrimp salad

ห่อหมก

กุง้ เทมปุระ

ยากันเองซี ฟดู๊

ยาหัวปลี

Hor Mok

Kan Eang mixed
seafood salad

Prawn tempura

Fresh banana
blossom salad

กระเบื้องทะเล

Kan Eang@pier Pizza

ยายอดมะระหวานซีฟดู๊

Chayote shoots salad

with seafood

ออร์เดิฟร้อน

@pier hot hor D’oeuvers

ปลาสาลีแดดเดียว

F cotton fish served
w fresh mango salad

ยา Spicy Thai Salad
ส้มตาไทย
ส้มตาปูมา้ สดหรื อลวก
ยามะม่วงสด
ยาตะไคร้กงุ้ เสี ยบ
ยากุง้ เสี ยบ
ยากันเองซีฟดู๊
ยาปูนิ่ม
ยามะเขือยาว
ยาถัว่ พู
ยาวุน้ เส้นซีฟดู๊
ยายอดมะระหวานซีฟดู๊
ยาหัวปลี
ปลาสาลีแดดเดียวยามะม่วง

“Som Tam” green papaya salad

120

Papaya salad with fresh or boiled Andaman blue crab

195

Fresh green mango salad

180

Smoked shrimp salad with lemongrass and cashew nuts

195

Smoked shrimp salad with herbs, cashew nuts and pineapple

195

“Kan Eang” mixed seafood salad with young kale and boiled egg

195

Soft shell crab topped with green mango salad

295

Grilled eggplant salad w chopped shrimp, chicken with or without coconut milk

180

Wing bean salad with chopped shrimp and chicken

180

Glass noodles salad with seafood

195

Chayote shoots salad with seafood

195

Fresh banana blossom salad with chopped shrimp and chicken

195

Fried cotton fish served with fresh mango salad

390

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

กุ้ง - หอย- ปู - ปลา Andaman Seafood
Select your own live Phuket lobster, live tiger prawns, king prawns, cuttlefish, fish, crab or oysters at
our Seafood Sala, then tell our staff your preferred cooking style.

ตะกร้าซีฟู๊ด สาหรับ 2 ท่าน

Seafood Basket Set for 2 persons

2,500

เสริ ฟพร้อมข้าวผัดไข่และผัดผักรวม โดยมีตม้ ยากุง้ เสริ ฟก่อน
A combination of Tiger prawns, fish, Andaman blue crabs and
cuttlefish. “Tom Yam Goong” spicy and sour soup served as a
starter. Fried rice with egg and stir-fried vegetables are served
with the seafood basket.

Please allow 30 minutes for main course.

หม้อไฟกันเอง สาหรับ 2– 4 ท่าน

Seafood Steamer for 2 - 4 persons

2,500

มีกงุ้ หอยแมลงภู่ ปูมา้ เนื้อปลากะพง และปลาหมึก เสริ ฟพร้อมข้าวผัดปู
Cook your own fillet of white snapper, Andaman blue crab, king
prawns, cuttlefish and mussels in a ginger vegetable broth , dip
in soy bean sauce It is served with crab meat fried rice.

กุง้ มังกร

Phuket Lobster

Fresh 350 per 100 grams

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม

Live 450 per 100 grams

เผา
ซาชิมิ
อบเนยกระเทียม
อบซอสไวน์ขาว
เธอร์มิดอร์

BBQ

กุง้ ลายเสื อ

Tiger prawns

Sashimi
Grilled with butter and fresh garlic
Grilled with white wine cream sauce
Thermidor

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา
ซาชิมิ
ผัดซอสพริ กหวาน
อบเนยกระเทียม
อบซอสไวน์ขาว
เจี๋ยนกันเอง
เทปปั นยากิ

Fresh 250 per 100 grams
Live 300 per 100 grams

BBQ
Sashimi
Wok - seared with sweet chili cream sauce
Grilled with butter and fresh garlic
Grilled with white wine cream sauce
Pan fried and topped with crispy ginger, lemongrass in tamarind sauce
Teppanyaki Japanese style

กุง้ มังกรซาชิมิ

กุง้ มังกรอบเนย

กุง้ มังกรเธอร์ มิดอร์

กุง้ ลายเสื้ อเผา

กุง้ ลายเสื อเทปปันยากิ

กุง้ ลายเสื อซาชิ มิ

กุง้ ลายผัดซอสพริ กหวาน

กุง้ แชบ๊วยอบวุน้ เส้น

กุง้ แชบ๊วยอบเกลือ

กุง้ แชบ๊วยผัดน้ ามะขาม

Lobster sashimi

Tiger prawn sashimi

Baked lobster w butter

Tiger prawn in sweet
chili sauce

Lobster thermidor

Baked king prawn with
glass noodles

BBQ tiger prawn

Baked king prawn with
salt

Tiger prawn teppanyaki

Stir fried king prawn in
tamarind sauce

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

กุง้ แชบ๊วย

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา
อบเกลือ
เจี๋ยนกันเอง
ผัดน้ ามะขาม
ทอดกระเทียมพริ กไทย
อบวุน้ เส้น
ผัดซอสพริ กหวาน

กุง้ ขาว

King prawns

130 per 100 grams

BBQ
Steamed with salt
Pan fried and topped with ginger, lemongrass in tamarind sauce
Pan fried with tamarind sauce
Pan fried with garlic and pepper
Baked with glass noodles served in pot
Wok - seared with sweet chili cream sauce
White prawns

กุง้ ผัดเม็ดมะม่วงพริ กแห้ง
กุง้ ผัดน้ ามะขาม
ทอดกระเทียมพริ กไทย
กุง้ เจี๋ยนกันเอง
อบวุน้ เส้น

Fried with cashew nuts and dried chili

250

Fried with tamarind sauce

250

Fried with garlic and pepper

250

Fried and topped with crispy ginger, lemongrass in tamarind sauce

250

Baked with glass noodles served in pot

320

ปูมา้ ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
ปูดา ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา
นึ่ง
ผัดผงกะหรี่
ผัดพริ กไทยดา

by plate

Live Andaman Blue Crab

89 per 100 grams

Live Mud Crab

120 per 100 grams

BBQ
Steamed
Fried crab with curry powder
Fried crab with black pepper sauce

By plate:

ปูผดั ผงกระหรี่
ปูผดั พริ กไทยดา
ปูนิ่มผัดผงกระหรี่
ปูนิ่มทอดกระเทียมพริ กไทย
เนื้อปูผดั ผงกระหรี่
เนื้อปูผดั พริ กไทยดา
กรรเชียงปูน่ ึง

Stir fried crab with curry powder

280

Stir fried crab with black pepper sauce

280

Stir fried soft shell crab with curry powder

295

Stir fried soft shell crab with garlic & pepper

295

Stir fried crab meat with curry powder

320

Stir fried crab meat with black pepper sauce

320

Steamed crab paddle-leg

490

กรร

กุง้ แชบ๊วยเผา

BBQ King prawn

กุง้ แชบ๊วยทอดกระเทียม ปูม ้านึง่
King prawn
with garlic & pepper

Steamed blue crab

กั้งแก้ว

Mantis prawns

นึ่ง
ทอดกระเทียมพริ กไทย
ทอดพริ กเกลือ

Steamed

กั้งกระดาน

Rock Lobster

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
อบซอสไวน์ขาว
อบซีส
ทอดกระเทียมพริ กไทย

ปูดาผัดพริ กไทยดา

Mud crab with black
pepper sauce

ปูดาผัดผงกะหรี่

Mud crab with curry
powder

กรรเชียงปูน่ ึง

Steamed crab paddle—leg

Live 350 per 100 grams

Fried with garlic & pepper
Fried with salt & chili
Fresh 150 per 100 grams
Live 180 per 100 grams

Sautéed with white wine sauce
Baked with cheddar cheese sauce
Fried with garlic & pepper

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

ปลา Andaman fish
ปลามง

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา
ทอดเกลือหรื อทอดน้ าปลา
ทอดเปรี้ ยวหวาน
ทอดกระเทียมพริ กไทย
ทอดเครื่ องแกง

กะพงขาว

กะพงแดง กะพงเหลือง
ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา
ทอดเกลือ
ทอดเปรี้ ยวหวาน
ทอดกระเทียมพริ กไทย

BBQ fish

65 per 100 grams
Live 80 per 100 grams

Coconut husk BBQ
Marinated and deep fried with salt or fish sauce
Fried with sweet and sour sauce
Fried with garlic and pepper
Fried with red curry
White Snapper (Barramundi)

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา หรื อ เผาเกลือ
นึ่งกันเอง
นึ่งมะนาว
นึ่งข่ากะทิ
ทอดเกลือหรื อทอดน้ าปลา
ทอดกระเทียมพริ กไทย
ทอดสามรส
เจี๋ยนกันเอง

ปลาเผา

Mong Fish (Jack fish or Trevally)

Live 80 per 100 grams
Coconut husk BBQ with or without salt
Steamed “Kan Eang” style with fresh garlic lime sauce
Steamed with lime sauce
Steamed with coconut milk
Marinated and fried with salt or fish sauce
Fried with garlic and pepper
Fried in sweet, sour and chili sauce
Fried and topped with ginger, lemongrass and tamarind sauce
Red Snapper & Golden Snapper

Coconut husk BBQ
Marinated and deep fried with salt
Fried with sweet and sour sauce
Fried with garlic and pepper

Fried fish with sweet,
sour and chili sauce

ปลาเจี๋ยนกันเอง

Fried fish in tamarind
topped with lemongrass

ปลาเก๋ า

Grouper Fish

นึ่งซีอิ๊ว
ทอดกระเทียมพริ กไทย
ทอดเปรี้ ยวหวาน
ทอดสามรส
นึ่งกันเอง

Steamed with soya sauce

ปลาเก๋ าหมอหลี

Coral trout

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม
เผา
นึ่งซีอิ๊ว
นึ่งกันเอง
เจี๋ยนกันเอง

80 per 100 grams
Live 98 per 100 grams

ปลาทอดสามรส

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม

65 per 100 grams

ปลานึ่งกันเอง

ปลานึ่ งซี อิ้ว

Steamed Kan Eang style Steamed in soya sauce

80 per 100 grams
Live 98 per 100 grams

Fried with garlic and pepper
Fried with sweet and sour sauce
Fried with sweet, sour and chili sauce
Steamed “Kan Eang” style with fresh garlic lime sauce
150 per 100 grams
Live 250 per 100 grams

Coconut husk BBQ
Steamed with soya sauce
Steamed “Kan Eang” style with fresh garlic lime sauce
Fried and topped with ginger, lemongrass and tamarind sauce

มีปลาอีกหลายชนิดที่ท่านสามารถเลือกได้ดว้ ยตัวเองที่ ศาลาซีฟดู๊
We invite you to visit our Seafood Sala for a wider selection of fish of the day
Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

ปลาหมึก - หอย Cuttlefish & Shellfish
ปลาหมึก

Cuttlefish

หมึกหอมเผา
หมึกหอมลอยมัน

BBQ cuttlefish

ราคาตามน้ าหนักต่อ 100 กรัม

75 per 100 grams

Original “Kan Eang” style stir fried cuttlefish

Squid by plate:

ปลาหมึกทอดกระเทียมพริ กไทย
ปลาหมึกผัดผงกระหรี่
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
หมึกไข่น่ ึงมะนาว
หมึกไข่ยา่ ง

หอย

Pan fried squid with garlic and pepper

180

Pan fried squid with curry powder

180

Stir fried squid with salted egg

180

Steamed squid egg with lime sauce

320

BBQ squid egg

320

Oysters, Cockles, Clams and Mussels

หอยนางรมสด
หอยนางรมอบเนย
หอยแครงเผา หรื อ ลวก
หอยชักตีนลวก (ตามฤดูกาล)
หอยหวานผัดน้ าพริ กเผา
หอยหวานต้มตะไคร้
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบหม้อดิน

หมึกหอมเผา

BBQ cuttlefish

Fresh oysters served with condiments

per piece

ตัวละ

50

Baked 2 oysters with butter served with garlic bread

180

Grilled or Boiled cockles

180

Boiled local escargots (seasonal)

180

Stir fried clams with sweet chili paste

195

Clams with lemongrass soup local style

195/390

Baked NZ mussels with fresh garlic & sweet basil leaves

หมึกไข่น่ ึงมะนาว

Squid egg with lime
sauce

หอยนางรมสด
Fresh oyster

หอยแมลงภู่อบหม้อดิน

Baked mussels with basil

230

หอยหวานต้มตะไคร้

Clam with lemongrass
soup

เนื้อสั ตว์ - ไก่ - เป็ ด Meat and Poultry
หมู

Pork

หมูแช่น้ าปลาทอด
หมูควั่ เกลือ
หมูทอดกระเทียมพริ กไทย
หมูสนั กะทะร้อน

Marinated and fried “Kan Eang” style

195

Pan fried pork with salt

195

Pan fried with garlic & pepper

195

Pork loin sizzle plate

280

เนื้อ

Beef

เนื้อผัดน้ ามันหอย
เนื้อผัดพริ กไทยดา
เนื้อสันกระทะร้อน
เนื้อย่างเกาหลี

Stir fried with oyster sauce

195

Stir fried beef with black pepper corn

195

Beef tenderloin sizzle plate

300

Korean BBQ beef ( self cooking )

390

ไก่ - เป็ ด

Poultry

ไก่ทอด
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่รมควัน (ครึ่ งตัว)
เป็ ดอบยอดผัก
เป็ ดราดบ๊วย

Deep fried chicken

180

Pan fried chicken with cashew nuts and dried chili

195

BBQ half chicken (Please allow 30 minutes)

350

Baked duck with kale in brown sauce

230

Pan fried duck stuffed with prawn in plum sauce

230

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

ต้ มยา-แกงจืด-แกงเผ็ด Soup and Curries
ต้มยากุง้ (น้ าข้น/น้ าใส)

“Tom Yam Goong” spicy & sour prawn soup

ต้มยาปลา หรื อซีฟดู๊
ต้มข่าไก่
ต้มข่ากุง้ หรื อซีฟดู๊
หัวปลาต้มเผือกหม้อไฟ
แกงจืดเต้าหูห้ มูสบั
แกงจืดสาหร่ ายลูกชิ้นปลา
แกงเขียวหวานไก่
แกงเขียวหวานกุง้
แกงมัสมันน่องไก่ หรื อเนื้อ
แกงกะทิเนื้อปู - หมี่ลวก

เนื้อสันกะทะร้อน

“Tom Yam” fish fillet or seafood spicy & sour soup

180/350

“Tom Kha Gai” chicken in coconut milk soup

165/320

“Tom Kha” prawn or seafood in coconut milk soup

180/350

Fish head soup with taro in steamed pot

390

Clear soup with bean curd and minced pork

165/320

Clear soup with fish balls and seaweed

180/350

Green curry with chicken

195

Green curry with prawn

195

Massaman curry chicken thigh or beef sirloin

295

Crab meat creamy curry with coconut heart served with steamed
white noodles and bean sprout

350

เป็ ดอบยอดผัก

Beef sizzle plate

Duck with kale in
brown sauce

ผักบุง้ ไฟแดง

ผักเหมียงผัดไข่

Morning glory

180/350

(with or without coconut milk)

Local green with egg

เป็ ดราดบ๊วย

Fried duck stuffed with
prawn in plum sauce

บร๊ อคโคลี่ผดั กุง้

Broccoli with shrimp

ต้มยากุง้

Tom Yam Goong with
coconut milk

เต้าหู้ทรงเครื่ อง

Bean curd w seafood

แกงเขียวหวานไก่

Green curry w chicken

เต้าหู้ราดเนื้ อปู

Bean curd with crab
meat sauce

ผัดผัก Stir fried vegetables
ผัดผักรวม
Mixed vegetables with oyster sauce
ผักบุง้ ไฟแดง
Morning glory
ยอดมะระหวานผัดน้ ามันหอย Chayote shoot with oyster sauce
ผักเหมียงผัดไข่
Local greens “Pak Miang” with egg
ผักเหมียงผัดวุน้ เส้น ใส่ไข่ Local greens “Pak Miang” with egg and grass noodles
ผักเหมียงผัดกุง้ เสี ยบ
Local greens “Pak Miang” with smoked shrimp
ผัดบร๊ อคโคลี่กบั กุง้
Broccoli with shrimp
หน่อไม้ฝรั่งผัดกุง้
Asparagus with shrimp
บร๊ อคโคลี่ราดมันปู
Boiled broccoli topped with crab meat sauce

150/250
165/280
165/280
180
180
195
195
195
295

เต้าหู ้

Bean curd

เต้าหูท้ รงเครื่ อง
เต้าหูร้ าดหน้าเนื้อปู

Fried bean curd with seafood in brown sauce

250

Fried bean curd topped with crab meat sauce

295

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

อาหารท้ องถิ่น และอาหารต้ นตารับ “ กันเอง”
Local Favorites

น้ าพริ กกุง้ เสี ยบ
น้ าพริ กภูเก็ต ( น้ าชุบหยา )
เต้าเจี้ยวหลน
เนื้อปูหลน
ไก่บา้ นต้มเปรต
แกงเผ็ดไก่บา้ นลูกกล้วย
แกงกะทิเนื้อปู  หมี่ลวก

ผักเหมียงต้มกะทิกงุ้ สด
แกงเลียงผักรวมกุง้ สด
หัวปลาต้มเผือกหม้อไฟ
เนื้อปลาอบเผือก
ปลาอินทรี ยท์ อดซีอิ้ว
ปลาอินทรี ยท์ อดน้ าปลา
ปลาอินทรี ยเ์ จี๋ยนกันเอง
ปลาอินทรี ยท์ อดเครื่ อง

Smoked shrimp dip

195

Boiled shrimp dip Phuket style with vegetables

195

Soya bean dip with minced pork, shrimp and coconut milk,
served with fresh vegetables
Crab meat in soya bean and coconut milk dip served
with fresh vegetables

195

Spicy chicken on bone soup “Kan Eang” style

แกงพริ กหมูสามชั้น
แกงหอยแครงใบชะพลู
แกงส้มปลายอดมะพร้าว
แกงส้มปลากับโชน
แกงส้มกุง้ ไข่ชะอมทอด
แกงไตปลา
เนื้อปลากะพงผัดเผ็ดใบลา

น้ าพริ กกุง้ เสี ยบ

Smoked shrimp dip served with fresh vegetables

180/350

Chicken on bone with young banana curry with coconut milk soup

195

Crab meat creamy curry with coconut heart served with steamed

350

white noodles and bean sprout
Local spicy curry with pork and vegetables

195

Local creamy curry with cockles and herbs

195

Yellow curried fish with young coconut palm

195/390

Yellow curried fish with shone

195/390

Yellow curry with prawns and local vegetable omelet

195/390

Local spicy curry with smoked fillet of fish and vegetables

195

Fried fish fillet with herbs and chili paste

250

Coconut milk soup with local greens and prawns

195/390

Herbal soup with vegetables and prawns

195/390

Fish head soup with taro in pot

390

Baked fish fillet with taro in pot

350

Fried mackerel with soya sauce

280

Fried mackerel with fish sauce

280

Fried mackerel with lemongrass and tamarind sauce

280

Fried mackerel in curry paste

280

กุง้ ผัดเผ็ดสะตอ

Prawn with bitter nuts
and curry

กุง้ ผัดกะปิ สะตอปั กษ์ใต้
กุง้ ผัดเผ็ดสะตอ
หมูควั่ เกลือ
หมูแช่น้ าปลาทอด
หอยชักตีนลวก (ตามฤดูกาล)
ปลาทรายทอดขมิ้น
แกงส้มปลาทราย
ต้มส้มปลาทราย

230

แกงปู - หมี่ลวก

Crab curry with steamed
noodles

หมูแช่น้ าปลาทอด

Fried marinated pork

ปลาอินทรี ยท์ อดเครื่ อง

Fried mackerel in curry
pasted

Stir fried prawns with bitter nuts and shrimp paste

250

Pan fried prawns with bitter nuts in red curry

250

Pan fried pork with salt

195

Marinated and fried pork “Kan Eang” style

195

Boiled local escargots (seasonal)

180

Fried fish marinated in turmeric

230

Sand fish in yellow curry

230

Sand fish in sour soup local style

230

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.
Very hot & spicy. No adjustment.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

ข้ าว - ก๋วยเตี๋ยว - ไข่ เจียว

Rice, Noodles & Thai omelets
ข้าว

Rice

ข้าวผัดผัก หรื อข้าวผัดไข่
ข้าวผัดหมู หรื อไก่
ข้าวผัดกุง้ , เนื้อปู หรื อซีฟดู๊
ข้าวอบสับปะรด
ข้าวสวย

(S / M / L)

Fried rice with vegetables or with egg

80/230/300

Fried rice with pork or chicken

90/250/350

Fried rice with shrimp, crab meat, or seafood

90/250/350

Fried rice in a pineapple boat with prawns in curry powder

230

Steamed rice ( plate / pot )

30/85

ก๋ วยเตี๋ยว

Noodles

ก๋ วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู หรื อไก่
ก๋ วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วกุง้ หรื อซีฟดู๊
ผัดไทยกุง้ สด
หมี่หุน้ แอทเพียร์

Fried thick noodles with pork or chicken

90/250/350

Fried thick noodles with prawns or seafood

90/250/350

ไข่เจียว

Thai Omelets

ไข่เจียว
ไข่เจียวหมูสบั
ไข่เจียวกุง้ สับ
ไข่เจียวเนื้อปู
ไข่เจียวห่อหมกซีฟ้ดู

Thai omelet

100

Thai omelet with minced pork

150

Thai omelet with minced shrimp

195

Thai omelet with crab meat

195

Thai omelet with fish mousse curry and seafood

210

ข้าวอบสับปะรด

Pineapple fried rice

(S / M / L)

“Pad Thai” fried rice noodles with prawns

195

@pier fried rice noodles with chicken

ไข่เจียวห่อหมกซีฟ้ดู

Thai omelet with fish
mousse curry & seafood

ผัดไทย

Phad Thai

180/350

ปอเปี๊ ยะทอด

Vegetable spring rolls

ส้มตาเจ

green papaya salad

อาหารมังสวิรัติ Vegetarian Dishes
ปอเปี๊ ยะทอด
ส้มตาเจ
เบือทอดเจ
ผักรวมเทมปุระ
แกงจืดเต้าหูผ้ กั กาดขาวเจ
ต้มยาเห็ดรวมเจ
แกงเขียวหวานเต้าหูก้ รอบเจ
เต้าหูท้ รงเครื่ องเจ
เต้าหูผ้ ดั เปรี้ ยวหวานเจ
หมี่หุน้ แอทเพียร์เจ
ผัดไทยเจ
ข้าวผัดเจ

“Por Pia” vegetable spring rolls

100

“Som Tam” green papaya salad

120

“Bua Tod” batter fried fresh waterweed and bean curd

130

Mixed vegetables tempura

195

Clear soup with bean curd, lettuce and mushrooms

180

Mixed mushroom spicy and sour soup

195

Green curry with crispy bean curd

195

Braised bean curd with Chinese red wine sauce

210

Bean curd with sweet and sour sauce

210

@pier fried rice noodles with bean curd and vegetables

180/350

“Pad Thai ” fried rice noodles with vegetables

180

Vegetarian fried rice

120

Kan Eang @pier signature dish.
Spicy. Please inform our staff if you would like your dish mild spicy or without chilies.

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

อาหารฝรั่ง

Western Dishes

Entrees

1 Blue eyed tuna เนื้อปลาทูน่าดิบ

390
Tartare, pomegranate, radish, classic condiments
2 Ravioli เกีย
๊ วปูราวิโอรี่
295
Wanton filled w crabmeat, chives butter sauce
3 Rock Lobster กัง้ กระดาน เสิรฟ
์ พร้อมตับห่าน ซอสราสเบอร์รบ่ี ลั ซามิค 490
Seared foie gras, balsamic flavored raspberry, pommery mustard,
young leeks
Salad
4 Caesar ซีซาร์สลัด
Salad of romaine lettuce, young spinach, Cajun smoked bacon
Mixed young leaves สลัดผักรวมเม็ดทับทิม ซอสบลูชสี
Cos, spinach, butter head, pecan, stilton & pomegranate seeds,
cheese vinaigrette
Avocado salad สลัดอโวคาโด้
Avocado salad, peanut seasoning Japanese sesame oil
Soups
5 Lobster Bisque ซุปครีมล๊อบสเตอร์
Phuket lobster cream, cognac, micro basil
6Mushroom Cream Soup ซุปเห็ด

1

3

2

4

5

6

7

8

295
295

295

380
320

Mains
7 Scallop หอยเชลล์ญป
่ี ่ นุ กับผักสลัด ซอสตะไคร้มโิ ซ
580
Miso-lemongrass butter, wilted greens, sundried cranberries
8 Red snapper ปลากะพงย่าง เสิรฟ
์ กับเค้กข้าวโพดเนื้อปู
560
Crab-corn cake, teardrop tomato, brown almond flakes,
butter & lemon water
Snow fish ปลาหิมะซอสมะเขือเทศรมควัน เสิรฟ์ กับมันฝรัง่
690
Warm potato salad, artichokes hearts, smoked tomato vinaigrette
9 Black Angus เนื้อสันในแองกุสย่าง กับเนื้อกุง้ ลายเสือสไลด์
1390
Grilled tournedos of beer, herb - potato confit, black truffle sauce
Grill
10 150days Black Angus beef tenderloin 200gms
1290
เนื้อสันใน “แองกุส” ย่าง
11 Pork chop
690
เนื้อสันติดซีโ่ ครงหมูย่าง
12 Australian lamb cutlet
980
ซีโ่ ครงแกะออสเตรเลียย่าง
All grills are accompanied with mashed potatoes - your choice of
peppercorn, béarnaise, mushroom, red wine-shallot, garlic butter or
white wine sauce อาหารย่างเสิรฟ์ พร้อมมันฝรังบด
่ มีซอสให้เลือก:

9

10

11

ซอสเปปเปอร์คอน,ซอสแบร์เนส(ไข่), ซอสเห็ด, ซอสหอมไวน์แดง,
ซอสเนยกระเทียม หรือซอสไวน์ขาว

12

Pasta
13 Squid ink สปาเกตตีซ
้ อสหมึกดา
Spaghetti baby squid, salmon caviar

380

Spaghetti สปาเก็ตตีผ้ ดั ขีเ้ มาเบคอน
Crisp bacon, anchovy, dried shrimp powder, chili
14 Spaghetti “Carbonara” สปาเก็ตตีค
้ รีมซอสเห็ด แฮมและเบคอน
Bacon, ham mushroom cream
Spaghetti “tomato” สปาเก็ตตีซ้ อสมะเขือเทศ
Homemade fresh tomatoes sauce

380
380

380

13

Side Dishes 165
Organic mixed greens, olive oil balsamic dressing ผักสลัดกับน้ามันมะกอกซอสบาซาลมิค
Buttered broccoli with almond flakes บร็อคโคลีผ่ ดั เนยกับถัวอั
่ ลมอนด์
French fries มันฝรังทอด
่
Mashed potato มันฝรังบด
่
Bread, rolls & grissini ขนมปั งรวม
Stir-fry spinach leaves, shaved garlic ผัดผักขมกับกระเทียม
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

All prices are subject to 7% government tax

14

