Signature
-ขขข

Dishes

ปลาหมึกทรายทอง

ขนมเบือ้ งออมทอง

150.-

160.-

Stuffed crispy pancake with minced
shrimp, bean curd and bean sprouts.

เพียงได้ลิ้มลองก็น้ าํ ลายสอ สัง่ แผ่นเดียวน้อย
ไปอาจไม่พอ อย่ารี รอขอแนะนําให้สงั่ ทาน ทั้ง
แผ่นแป้ งจนถึงขอบ กรอบบางเหลือง กุง้ ตัวเขื่อง
สับแล้วผัดหอมฉุย เต้าหู้ลง ถัว่ งอกใส่ ไชโป๊ ลุย
ทานแล้วคุยว่าได้มาถึงออมทอง...

Deep fried shredded squid served with
sweet & sour chili sauce.

ใช้ปลาหมึกสดคัดมาเป็ นพิเศษ หั่นเป็ นเส้นยาว ๆ
ปรุ งรสตามสูตรเฉพาะของเรา คลุกเคล้ากับแป้ ง
สะเด็ดให้แห้ง นําไปทอดให้เหลืองอร่ ามงามดัง่ ทอง
เกล็ดเรื่ องรองกรอบนอกนุ่มใน เมนูน้ ีขอบอกเลยว่าฝรั่ง
ชอบใจ คนไทยชอบทาน..

ขนมจีนซาวนํา้
160

Steamed noodle served with fish ball
in coconut milk.

ใช้ลกู ชิ้นปลากรายแท้ 100 % แม้ใครได้ลอง
ต้องติดใจ เสิ ร์ฟมาในนํ้ากะทิ ทานกับเส้นขนมจี น
เหนียวนุ่ม ราดให้ชุ่มด้วยเนื้อสับปะรด พร้อมกุง้
แห้งบดขึ้นฟู เคียงคู่กระเทียมหัน่ กับขิงฝอย และนํ้า
ยําสูตรเฉพาะ รสชาติเหมาะ และลงตัว เปรี้ ยว หวาน
เค็ม เผ็ด รสเด็ด แนะให้ลองทาน..

ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
160.-

Deep fried minced crispy catfish
with chili and basil leave.

ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด ขอบอกว่าเด็ดไม่แพ้ใคร
เพราะเราเลือกใช้แต่ปลาดุกตัวโตๆ แกะเอาเฉพาะ
ส่วนของเนื้อปลาล้วน ๆ แล้วนําไปทอดให้ฟู เหลือง
กรอบ ผัดคลุกเคล้ากับเครื่ องแกง เพิ่มความร้อนแรง
ด้วยเครื่ องปรุ งแบบฉบับของออมทอง มีที่นี่ที่เดียว ไม่
มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร...

Signature

โรตี แกงเขียวหวาน ไก่ , หมู /เนือ้

d i s h e s

นํา้ พริ ก พริ กไทยอ่ อน ปลาฟู

150/160

160.-

Indian Nan served with green curry
chicken, pork or beef.

โรตีทอดกรอบ คือคําตอบที่ชวนให้ลอง แกงไก่
เพียงแค่มอง รู้สึกท้องร้องให้ชิม เนื้อไก่พอดีคาํ เคี่ยว
ในนํ้าแกงเขียวหวานกลมกล่อมน่ารับประทาน คือ
มาตรฐานร้านของเรา.....

ข้ าวเม่ านํา้ กะทิ
Rice crispies put in sweet coconut
milk and ice

60.-

ข้าวเม่านํ้ากะทิตาํ หรับนี้ทาํ จากข้าวอ่อนคัว่ จนพอง
ตามสูตรของร้านเราเอง เสิร์ฟพร้อมนํ้าแข็งเกล็ด
เมนูเด็ดเม็ดข้าวทอง หอมหวนชวนให้ลองด้วยรส
ของกะทิไทย...

Pepper chili paste put with minced pork
and shrimp served with crispy dried fish.

นํ้าพริ ก พริ กไทยอ่อนปลาฟู อีกเมนูที่อยูค่ ู่ครัว
ไทย ครบเครื่ องเรื่ องสมุนไพร ต้องยกนิ้วให้
เสิ ร์ฟมาพร้อมกับผักสด ปลาฟูกรอบเพิ่มรส
เผลอทานหมดอาจไม่รู้ตวั ..

ขนมปั งหน้ าหมู / กุ้ง
Deep fried toast topped with minced
pork or minced shrimp.

150 /160

ขนมปังใช้แผ่นหนาดูงามตาน่ารับประทาน หมู
หรื อกุง้ ให้เลือกทาน ทอดกรอบจนเหลืองสวย เสิ ร์ฟ
พร้อมนํ้าจิ้มอาจาด, พริ ก และ แตงกวา...
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Signature

ข้ าว พะโล้ ไข่ เค็ม
140.-

Dishes

ข้ าว คลุกกะปิ เสิ ร์ฟพร้ อมซุป
145.-

Rice + Salted eggs and pork in brown sauce.

Fried rice mixed with shrimp paste served
with sweet pork + soup.

ข้ าวแกงส้ ม กุ้งผักรวม ปลาสลิดกรอบ
180.-

ข้ าวผัดหมูเค็ม + ส้ มตํา
170.-

Rice with tamarind soup with shrimp and
mixed vegetables served with crispy dried fish.

ข้ าว ผัด นํา้ พริ กลงเรื อ

Fried rice with salted dried pork + Som Tum.

ข้ าวราด หมูแดดเดียว กระเพรากรอบ
150.-

150.-

Fried rice with chili paste, minced pork
and crispy dried fish .
อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Rice with stir fried dried pork or beef with crispy
basil leave and chili.
Prices are exclusive of 7 % vat

3

Signature

ก๋ วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด

Dishes

ก๋ วยเตี๋ยวราดหน้ า ทะเล

140.-

Thai style fried rice noodle with shrimp ( Pad Thai )

ก๋ วยเตี๋ยวราดหน้ าปลาเต้ าซี่

150.-

Fried noodle with seafood in gravy sauce.

ยําถั่วพู

150.-

160.-

Rice noodle in gravy sauce with sea bass.

ข้ าวผัดกระเพราปลาสลิดกรอบ

Winged bean spicy salad with pork & shrimp.

ลาบหมูทอด

150.-

Fried rice with basil leaves, chili and crispy fish.
อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

165.Spicy salad deep fried minced pork
(Laab Moo Tod )

Prices are exclusive of 7 % vat.

4

A p p e t i z e r

1

1. เต้ าหู้ทอด

110.-

Deep fried bean curd served with sweet chili sauce.

2. ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่ อง

100.-

Steamed noodle stuffed with minced pork & vegetables.

2

3. ข้ าวตังหน้ าตัง้

100.-

Crispy rice cracker with minced pork dip.

4. ปอเปี๊ ยะทอด
3

140.-

Deep fried spring rolls.

5. ขนมปั งหน้ าหมู หรื อหน้ ากุ้ง

150.-/160.-

Deep fried toast topped with minced pork / minced shrimp.

4

6. ทอดมันปลากราย / ทอดมันกุ้ง

150.-/190.-

Deep fried fish cake / shrimp cake served with plum sauce.

7. ปลาหมึกทรายทอง

160.-

Deep fried shredded squid served with sweet & sour chili sauce.

5

8 . ลาบหมูทอด

165.-

Spicy salad Deep fried minced pork ( Lab moo tod )

อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat
5

S i n g l e
4

5

8

10

dishes

1. ข้าวผัดไก่, หมู / กุง้ , เนื้อวัว, เนื้อปู
125.-/ 155.Fried rice with chicken, pork / shrimp, beef, crab meat.
2. ข้าวผัดกระเพราไก่, หมู / เนื้อ, กุง้
125.- 155.Fried rice basil leaves with chicken, pork / beef, shrimp.
3. ข้าวผัดแหนม
130.Fried rice with preserved pork.
4. ข้าวผัดหมูเค็ม หรื อ เนื้อเค็ม
130.-/ 150.Fried rice with salted dried pork or beef and chili.
5. ข้าวอบหนําเลียบ หม้อดิน
145.Baked rice mixed with Chinese olive and minced pork.
6. ข้าวคลุกกะปิ หมูหวาน (ซุ ป )
145.Fried rice mixed with shrimp paste served with sweet pork+soup.

7. ข้าวหมูทอดกระเทียมพริ กไทย
130.Rice with fried pork with pepper & garlic.
8. ข้าวหน้าไก่อบหม้อดิน
130.Chicken with gravy sauce topped on rice in clay pot.
9. ข้าว + แกงเขียวหวาน ไก่, หมู / เนื้อ
130.-/ 150.Rice + Green curry with chicken, pork / beef .

13

อาหารแนะนํา

10. ข้าวปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
130.Rice with fried crispy catfish and chili.
11. ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ , คะน้าปลาเค็ม
145.Fried rice with crispy pork / salted fish and kale
12. ข้าวผัดหมูกรอบ
145.Fried rice with crispy pork.
13. โรตี แกงเขียวหวาน ไก่, หมู / เนื้อ
150-/ 160.Indian Nan served with green curry chicken, pork / beef.
Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of7 % vat
6

Single

dishes

14. ข้าวราดหมูน้ าํ มันหอย/ เนื้อนํ้ามันหอย
130.-/150.Rice with stir fried pork / beef in oyster sauce.
15. ข้าวผัดกระเพรา ปลาสลิดกรอบ ( ซุ ป )
150.Fried rice with basil – chili and crispy fish.
16. ข้าวราดหมู หรื อเนื้อแดดเดียวกระเพรากรอบ
150.-/160.Rice with stir fried dried pork or beef with crispy basil leave
and chili.
17. ข้าว นํ้าพริ กมะขาม ปลาสลิดกรอบ
150.Rice with tamarind chili paste, minced pork and shrimp
served with crispy dried fish.
18. ข้าวแกงส้มกุง้ ผักรวม ปลาสลิดทอด
180.Rice with tamarind soup with shrimp and mixed vegetables
served with crispy dried fish.
19. ข้าวผัดอเมริ กนั
180.American fried rice.
20. ข้าวนํ้าพริ ก พริ กไทยอ่อนปลาฟู / ไข่เค็ม หมูหวาน 150.-

20

18
15

Rice with pepper chili paste and crispy dried fish / sweet pork.
21. ข้าวผัดนํ้าพริ กลงเรื อ ปลาสลิดกรอบ /ไข่เค็ม, หมูหวาน
150.-

21

Fried rice with chili paste, minced pork and crispy dried fish.

22. ข้าวนํ้าพริ ก กุง้ สด
150.Rice with shrimp paste & vegetables.
23. ข้าวผัดนํ้าพริ กมะขาม ปลาสลิดกรอบ
150.Fried rice with tamarind chili paste, minced pork and shrimp
served with crispy dried fish
24. ข้าวผัดหมูเค็ม / เนื้อเค็ม + ส้มตํา
170.-/180.Fried rice with salted pork or beef chili + Som Tum.

19

อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat
7

N o o d l e s
1.

130.-

ก๋วยเตี๋ยวคัว่ ไก่

Fried noodle with chicken.

1

130.-/ 150.Fried noodle with chicken, pork / beef, shrimp in gravy sauce.
3. ขนมจีน + แกงเขียวหวานเนื ้อ
150.2.

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ า ไก่, หมู / เนื ้อ, กุ้ง

Rice noodles + green curry with beef.

130.-/ 150.Hot & spicy fried noodle with chicken, pork / beef, shrimp.
5. ก๋วยเตี๋ยวหมูสบั หรื อ เนื ้อสับ
130.-/ 150.Sauted minced pork or beef topped on noodle.
6. สุกี ้ยากี ้ ไก่, หมู / เนื ้อ, ทะเล
130.-/ 150.Sukiyaki with chicken, pork / beef, seafood (Stir fried / Soup)
7. ก๋วยเตี๋ยวหมูสบั ผัดผงกะหรี่
130.4. ก๋วยเตี๋ยวขี ้เมา ไก่, หมู / เนื ้อ, กุ้ง

8

9

Fried Noodle with pork and yellow curry

130.-/ 150.Crispy Egg noodle topped with pork, chicken / shrimp, fish,
shitake and bamboo shoot in gravy sauce.
9. สปาเก็ตตี ้ขี ้เมา ไก่, หมู / เนื ้อ,กุ้ง
130.-/ 160.Hot & spicy fried spaghetti with chicken, pork / beef, shrimp.
10. ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้ง
140.Thai style fried rice noodle with shrimp ( Pad Thai ).
11. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ าปลาเต้ าซี่
150.Rice noodle in gravy sauce with sea bass and soy bean paste
12. เกี๊ยวนํ ้ากุ้ง ( S / L)
100.-/ 160.Shrimp wonton soup
13. ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว ไก่, หมู / กุ้ง, เนื ้อ
130.-/ 140.Fried noodle with chicken, pork / shrimp, beef in soya sauce.
8. โกยซีหมี่ หมู, ไก่ / กุ้ง, ปลา

10
11

อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat
8

Main

dishes

1. นํ ้าพริ กมะขาม / ลงเรื อปลาสลิดกรอบ / พริ กไทยอ่อน / กุ้งสด

1

160.-

Tamarind chili paste /Chili paste with crispy dried fish / Young
pepper chili paste / Fresh shrimp paste with vegetables.

180.-

2. ทะเลผัดผงกะหรี่
Stir fried seafood yellow curry

3. หมู / เนื ้อ แดดเดียวกระเพรากรอบ

150.-/ 160.-

Stir fried dried pork / beef with crispy basil leave & chili.

5

160.-

4. ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
Stir fried crispy catfish with chili & basil leave.

160.-

5. ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
Stir fried chicken with cashew nuts.

160.-

6. คะน้ าหมูกรอบ หรื อ ปลาเค็ม
12

Stir fried kale with crispy pork or salted fish in oyster sauce.

170.-

7. ผัดเปรี ย้ วหวาน หมู, ไก่ / ปลา
Sweet & sour with pork, chicken / fish.

8. หมู, ไก่ / กุ้ง ทอดกระเทียมพริ กไทย

160.-/ 180.-

Stir fried pork, chicken / shrimp with garlic and pepper.

9. เนื ้อปลากะพงผัดพริ กไทยดํา / เต้ าซี่

170.-

Stir fried fillet sea bass with black pepper sauce / soy bean paste.

13

10. เนื ้อปลากะพงผัดขึ ้นฉ่าย

170.-

Stir fried fillet sea bass with celery.

220.-

11. กุ้งทอดกระเทียมรากผักชี
Stir Fried shrimp with garlic & coriander root.

12. ไก่ตะไคร้ ใบมะกรูดกรอบ ( เล็ก / ใหญ่ )

160.-/ 220.-

Deep fried chicken with herb. (S / L)

13. ปลากะพงขาวทอดกระเทียม / สามรส หรื อ นึง่ มะนาว

14

480.-

Deep fried sea bass with garlic and pepper / Sweet & Sour sauce or
Steamed sea bass with chili & lemon sauce.

14. ปลาเก๋าทอดกระเทียมพริ กไทย / ปลาเก๋าสามรส

490.-

Deep fried grouper with garlic and peppers or served with
sweet & sour sauce.

140.-/ 160.-

15. หมู หรื อ เนื ้อผัดนํ ้ามันหอย
Stir fried pork or beef in oyster sauce.

อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat.

9

Thai

1

5

Salads

140.-

1. ยําวุ้นเส้ น
Spicy salad with glass noodles, minced pork and shrimp.

2. ยําทูนา่ / ยํารวมมิตรทะเล

150.-/ 170.-

Spicy tuna salad or Spicy seafood salad Thai style.

3. ยําหัวปลี

150.-

Banana flower spicy salad with minced pork and shrimp.

6

4. ยําไข่ดาว

120.-

Spicy salad with fried egg.

130.-

5. ยําไข่ต้มยางมะตูม
Spicy salad with boiled egg.

150.-

6. ส้ มตํากุ้งสด
9

Papaya salad with shrimp. (Som Tam)

140.-

7. ลาบไก่, ลาบหมู
Minced chicken / pork with savory sauce.

160.-

8. ยําก้ านคะน้ ากรอบ
Thai salad with kale, pork and shrimp.

10

160.-

9. ยําปลาสลิดกรอบ
Crispy fish spicy salad with herb.

160.-

10. ยําถัว่ พู
Winged bean spicy salad with pork and shrimp.

11

160.-

11. ยํามะม่วงปลาดุกฟู
Crispy catfish spicy salad with green mango sauce.

12. พล่ากุ้งคะน้ ากรอบ

190.-

Spicy shrimp & lemon grass salad with kale.

อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat.

10

Soups

&

Curries
130.-

1. แกงจืดวุ้นเส้ นหมูสบั ผักกาดขาว

2

Clear soup with minced pork, glass noodle and white cabbage.

2. แกงเขียวหวาน ไก่. หมู, ลูกชิ ้นปลากราย / เนื ้อ
Green curry with chicken, pork, fish ball / beef.

( S ) 140.-/ 160.( L ) 150.-/ 180.-

150.-

3. เต้ าหู้หม้ อดิน ทรงเครื่ อง

5

Stewed with bean curd, minced pork and vegetables.

140.-

4. พะโล้ ไข่เค็ม
Salted eggs in brawns sauce.

150.-

5. ต้ มข่าไก่
Spicy and sour soup with chicken in coconut milk

7

160.-

6. แกงเลียงกุ้งสด
Spicy soup with herb, vegetable and shrimp.

150.-/ 170.-

7. มัสมัน่ หมู, ไก่ / เนื ้อ
Massaman curry with pork, chicken / beef.

140.-

8. แกงป่ าไก่
Hot thai curry with chicken4

11

170.-

9. แกงส้ มกุ้งผักรวม
Sour tamarind soup with shrimp and mixed vegetable.

170.-

10. แกงส้ มกุ้ง ชะอมทอด
Sour tamarind soup with shrimp and deep fried Cha-Om.

150.-/ 170.-

11. ต้ มยําไก่ / กุ้ง

13

Tom yam Kai / Kung.

120.-/ 170.-

12. ต้ มโคล้ งปลาสลิด (เล็ก,ใหญ่)
Spicy and sour soup with fish. (S / L)

140.-/ 170.-

13. แพนงไก่ / หมู, เนื ้อ
Red curry with chicken / pork, beef.

อาหารแนะนํา

11
Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat.

Main dishes

ผัดผัก / vegetable

1

1. ผัดผักรวมมิตร

120.-

Stir fried mixed vegetables in oyster sauce.

2. ผัดผักบุ้งไฟแดง

120.-

Stir fried morning glory in oyster sauce.

2

160.-

3. คะน้ าหมูกรอบ, ปลาเค็ม

Fried kale with crispy pork / salted fish in oyster sauce.

170.-

4. บล็อกโคลีก่ ้ งุ
Stir fried broccoli with shrimp.

ั
5. ไข่เจียวธรรมดา / หมูสบ

/ ปู, กุ้ง

70.-/ 100.-/ 130.-

Thai style omelette with mined pork / crab meat,

3

minced shrimp.

มังสวิรัติ Vegetarian

120.-

6. ข้ าวผัดผักรวม
Fried rice with mixed vegetables.

4

140.-

7. ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
Thai style fried rice noodle.

8. ข้ าว แกงเขียวหวาน เจ

125.-

Rice & green curry with bean curd and mixed vegetables.

9. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ าใส่ผกั และเห็ด

125.-

Fried noodle with mushroom and vegetables in gravy

6

sauce.

130.-

10. ลาบเห็ด เจ
Spicy minced mushroom salad.

อาหารแนะนํา
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Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat

International

S oup

1

1.

Minestrone soup

130.-

ซุปผักรวม
2. Tomato cream soup

130.-

3. Mushroom soup

130.-

ซุปข้ นมะเขือเทศ
ซุปเห็ด

5

4. Corn cream soup

ซุปข้ าวโพด

S a la d

5. Mixed salad

สลัดผักรวม

130.-

130.-

6. Tuna salad

180.-

7. Caesar salad

180.-

8. Crispy prawn salad

190.-

9. Chef ’s salad

190.-

ทูนา่ สลัด
8

ซีซา่ สลัด
สลัดกุ้งทอด

10

เชฟสลัด

11

Pa sta

10. Spaghetti Carbonara

190-

11. Spaghetti Bolognese

190.-

12. Spaghetti Tomato sauce

190.-

13. Spaghetti shrimp with dried chili & garlic

200

ครี มซอส
ซอสเนื ้อ

ซอสมะเขือเทศ

อาหารแนะนํา

สปาเก็ตตี ้ กุ้งพริ กแห้ งกระเทียม
Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat
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International

Berg er & S a ndwich

1

1. Garlic bread

80.-

ขนมปั งกระเทียม
2. Club sandwich

180.-

คลับแซนด์วซิ

2

3. Grilled ham & cheese sandwich

180.-

กริ ลแฮมชีสแซนด์วซิ
4. Cheese burger

190.-

ชีสเบอร์เกอร์
5. French fries

120.-

เฟรนฟรายด์
(All sandwiches are served with French fries & salad leaves.)

Ma in course
1. Fish sea bass fillet with butter and lime sauce
เนื ้อปลากะพงย่างราดซอสเนยมะนาว
2. Deep fried sea bass fillet served with tartar sauce & French fries
เนื ้อปลากะพงชุบเกล็ดขนมปั งทอด

4

380.380.-

8
อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat
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D e s s e r t
\

1. ข้ าวเม่านํ ้ากะทิ

1

60.-

Rice crispies in coconut milk.

ข้ าวเม่านํ ้ากะทิตําหรับนี ้ทําจากข้ าวอ่อน คัว่ จนพองตามสูตรของร้ านเรา
เสิร์ฟพร้ อมนํ ้าแข็งเกล็ด เมนูเด็ดเม็ดข้ าวทอง หอมหวนชวนให้ ลองด้ วยรส
ของกะทิไทย..

2. ไอศกรี ม มะพร้ าวนํ ้าหอม

60.-

Coconut milk ice cream

3. บัวลอยนํ ้าขิง , ลูกพลับนํ ้าขิง

2

60.-

Sesame dumpling / dried persimmon Ginger in syrup

4. กระท้ อนลอยแก้ ว / สละลอยแก้ ว / ลิ ้นจี่ลอยแก้ ว 80/60/60.-

4

Sentol / sala/ Lychee in syrup with ice in season

5. เฉาก๊ วย

60.-

Black Chinese jelly in syrup

6. ผลไม้ รวม ( เล็ก/ กลาง /ใหญ่)

80.-/100.-/140.-

Fresh Fruit in season

7

7. ไอศกรี ม อิตาเลี่ยน

60.-

Italian low fat ice cream

8. ไอศกรี มบราวนี่

90.-

Brownie & Ice cream

9. นํ ้าแข็งใส

9

60.-

Shaved ice ( palm seeds, Nata de coco, sweet potato

10. ลูกตาลลอยแก้ ว

60.-

Sugar Palm in Syrup

อาหารแนะนํา

Chef’s Recommendation.

Prices are exclusive of 7 % vat
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