
Ala Carte Menu 



Starters 

55
60

50

60

50 
65

80

75

95

Cha Gio Spring Rolls
Vietnamese spring rolls, mushroom, potato, onion, 
served with creamy peanut sauce

Vegetable (V,N)
Chicken

Thai Fish cakes (N)

served with sweet chili sauce, cucumber and ground 
peanut

Steamed or Fried Dim Sum
Prawn or chicken siew mai, vegetable dumpling 
and Seafood Har Gao

Tempura
Chili plum sauce, wasabi and ginger soya dip

Vegetables (V)
Seafood

Wasabi Prawns 
Crispy fried gulf prawns and wasabi dressing topped 
with mango salsa

Good for two 

Balinese Satay (N)
Grilled beef and chicken skewers marinated with herbs 
served with peanut sauce

CHO GAO Platter (N)
Grilled beef and chicken satay, vegetable spring rolls and 
steamed prawns siew mai served with ginger-nuôc cham 
and peanut dip

We gladly cater for any special dietary requirements. Please let us know.

All price are inclusive all the taxes and 5% VAT

V - Vegetarian | N - Contains Nuts | G - Gluten | D - Dairy



ّ ُ

ُ

ّ ُ

ّ ُ

صوص البرقوق الحار، واسابي، غموس بونزو بالليمون

55
60

50

60

50 
65

80

(م)

األسعار تشمل كافة الضرائب و 5٪ ضريبة القيمة المضافة
. ُ .

(م)

(م)

نباتي (ن) | يحتوي على المكسرات (م) | الغلوتين (غ) | األلبان (د) 

(ن)

 (م)(ن)



Soups 
65

60

65

55
60

50
55

Ramen Soup 
Chicken Thigh Soup, egg, Ramen noodles,

Pho Bo Soup
Sliced Beef, Meat balls, Rice noodles, beans sprout,

Laksa Soup

coconut soup

Hot and Sour Soup 
Tofu, Chinese cabbage, egg white, 
bamboo shoots, carrots and spring onions

Vegetable (V)
Chicken

Tom Yum Soup
Bangkok style hot and sour soup galangal, mushrooms,
lemongrass coriander, lime leaves

Tom Yum Kai - Vegetable (V)
Tom Yum Kung - Chicken 

65Tom Yum Kung - Prawn

We gladly cater for any special dietary requirements. Please let us know.

All price are inclusive all the taxes and 5% VAT

Salads 
45

45

45

45

Raw Papaya Salad (G,N)
Green papaya salad with tomatoes, fresh beans, 
carrots and roasted peanuts with chili lime dressing

Larbgai Salad 
Spicy chicken mince, red onion, fresh garlic, mint leaves, 
tomatoes, fresh coriander and lime dressing

Duck Salad 
Crispy duck, Asian greens, lime leaves, lychee 
and sticky plum dressing

Grilled Beef Salad (G)
Beef Strip loin, red onion, fresh garlic, mint leaves,
 tomatoes, fresh coriander and lime dressing 

spring onions, Bamboo shoots

 Pok choy, spring onion

NEW

NEW

NEW

NEW

V - Vegetarian | N - Contains Nuts | G - Gluten | D - Dairy



50
55
65

سلطة الدجاج التايالندية
الدجاج المفروم مع األعشاب اآلسيوية، بصل أحمر، 

ثوم طازج، أوراق نعناع طازجة، طماطم، 
كزبرة و صلصة الحامض

شريحة لحم بقر، بصل أحمر، ثوم طازج، أوراق نعناع،
طماطم، كزبرة طازجة و صلصة الليمون

سلطة اللحم المشوي

فخذ دجاج، بيض شوربة، نودلز رامين، بصل أخضر،
براعم الخيزران

شوربة رامين

شرائح اللحم البقري، كرات اللحم، األرز المعكرونة،
براعم الفاصوليا، بوك تشوي، البصل األخضر

حساء فو بو

توم يم كاي - دجاج
توم يم كونج - روبيان

شوربة غاالنغال الحارة والحامضة على طريقة بانكوك،
فطر، عشب الليمون، كزبرة، فلفل حار مشوي

شوربة توم يوم

65

60

65

55
60

45

45

45

45

NEW

NEW

NEW

NEW

األسعار تشمل كافة الضرائب و 5٪ ضريبة القيمة المضافة
. ُ .

(م)

نباتي (ن) | يحتوي على المكسرات (م) | الغلوتين (غ) | األلبان (د) 

توم يوم كاي – بالخضار(ن)

(ن)

(غ)

(غ)

50
55
65



Noodles 
80

75
80
85

85

75
85
80

Char Kway Teow with Beef

shitake mushrooms and soya sauce

Bihon Guisado 
Bihon noodles,cabbage, carrot, white onion,
spring onion,beans sprout and garlic

Chicken
Prawn
Beef

Hakka Noodles
Stir fried yellow noodles egg, bean sprouts,
spring onions, white cabbage, carrot 
with soy sauce and sesame oil

Malaysian Mie Goreng (N)
Stir fried egg noodles, shrimps chicken and
egg with Malaysian  chili sauce

Pad Thai (N,G)
Stir fried Glass noodles with tofu, egg and peanuts,
tamarind sauce, chili sauce

Vegetable
Prawn
Chicken

75
80

65
Chicken 
Prawn

Vegetable

We gladly cater for any special dietary requirements. Please let us know.

All price are inclusive all the taxes and 5% VAT

Cho Gao Pillow  
Fancy a dream Wok?

95

110

80

115

Chicken
With ginger, shitake mushrooms, Spring onions 
in soya ginger sauce

Seafood

Vegetable
Crunchy Asian vegetables mushrooms in Szechwan sauce

Beef
With baby corn and oyster sauce

Please select your condiment:

Please select your condiment:

Please select your condiment:

Rice Noodles
Glass Noodles

Please select your noodle

V - Vegetarian | N - Contains Nuts | G - Gluten | D - Dairy

NEW

NEW

NEW



. ُ .

لحم

نودلز مقلي في المقالة الصينية، مع براعم الفاصوليا
فطر شيتاكي وصلصة الصويا

شار كواي مع لحم البقر

نودلز  بيهون، كرنب، جزر، بصل أبيض،
بصل أخضر، فاصوليا وثوم

بيهون غيسادو

نودلز صفراء مقلية، براعم حبوب البيض، بصل أخضر،
كرنب أبيض، جزر مع صلصة الصويا وزيت السمسم

هاكا نودلز

شعرية البيض المقلي والدجاج، الروبيان والبيض 
مع صلصة الفلفل الحار الماليزية

مي غورنغ الماليزي

معكرونة مع التوفو والبيض والفول السوداني 
وصلصة التمر الهندي وصلصة الفلفل الحار

باد تاي

خضروات

خضروات

80

85

95

110

80

115

NEW

NEW

NEW

األسعار تشمل كافة الضرائب و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

(م)

نباتي (ن) | يحتوي على المكسرات (م) | الغلوتين (غ) | األلبان (د) 

(غ) (م)

75
80
85

75
80

65

75
85
80



We gladly cater for any special dietary requirements. Please let us know.

All price are inclusive all the taxes and 5% VAT

Stir fries 
80

105

110

90

90

80

100

Cashew Chicken (N)
Stir fried chicken with cashew nuts, shiitake mushrooms, 
white onions, capsicums and slow roasted chili paste

Stir fried kang kong with shrimp 
Kang kung, shrimp, oyster sauce, light soy sauce
and garlic served with rice

Pla thong kart yam 
Sea bream ,fresh garlic, black pepper, oyster sauce

85
105

Sweet and Sour
Cherry tomatoes, cucumbers, 
onions, capsicums and pineapple

Tiger Prawns
Chicken

Phad prik King (D) 
Chicken ,Green beans, red curry paste and cream
Bamboo shoots

Kung Pao Chicken (N)
Sauteed chicken thigh with dried chilies, white onions
spring onions, mushrooms and cashew nuts
in Kung Pao vinegar sauce 

Wok Fried Garden Vegetables (V)
Baby corn, bok choy, broccoli, snow peas, carrots 
and shiitake mushrooms in soy sauce

105Stir Fried Tiger Prawns (D)
Prawn, long beans, bamboo shoots, red curry paste

75Stir fried Tofu with greens vegetable 
Tofu with pokchoy, greens veg and black
beans sauce

and milk cream

Beef Black Pepper Sauce   
Stir fried marinated beef tenderloin, crushed black pepper, 
oyster sauce, lotus roots and asparagus

Please select your condiment:

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

V - Vegetarian | N - Contains Nuts | G - Gluten | D - Dairy



. ُ .

( )

دجاج بالكاجو (م)
دجاج مقلي مع مكسرات الكاجو، فطر الشيتاكي، بصل

أبيض، فليفلة، معجون الفلفل الحار المطهو ببطء

كانغ كونغ المقلية مع الروبيان 
كانغ كونغ، جمبري، صلصة المحار،

صلصة الصويا الخفيفة والثوم. يقدم مع األرز

بال ثونغ كارت يام
سمك باس البحر، الثوم الطازج، الفلفل األسود، صلصة المحار

الحلو والحامض 
طماطم كرزية، خيار، بصل،

 فليفلة، أناناس

باد بريك كينغ التيالندي
دجاج، فاصوليا خضراء، معجون كاري أحمر وكريمة

باد بريك كينغ التيالندي
أفخاذ دجاج مقلية مع فلفل حار مجفف، بصل أبيض،

بصل أخضر، فطر، مكسرات الكاجو، في صوص خل كونح باو

باد بريك كينغ التيالندي
جمبري، فاصوليا طويلة، براعم الخيزران،

معجون كاري أحمر وكريمة الحليب

مابو التوفو مع الخضار
التوفو مع بوك تشوي، الخضار وصلصة

الفاصوليا السوداء، معجون الفلفل الحار

روبيان

80

105

110

90

90

80

100

85
105

105

75

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

األسعار تشمل كافة الضرائب و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

(م)

نباتي (ن) | يحتوي على المكسرات (م) | الغلوتين (غ) | األلبان (د) 

(د)

(د)



Main Courses 
95

165 
125
80

85

155

150

145

115

110

115

Cho Gao Roasted Chicken
Marinated with Thai herbs, garlic and honey 
served with jasmine rice

 julienne cuts cucumber, leeks

Crispy Skin Peking Duck
Hoisin sauce and steamed pan cakes,

Full
Half 
Quarter

Nasi Goreng (N)
Indonesian style fried rice served with prawn crackers 
chicken and  beef satay

Teriyaki Steak
Served on a bed of teppanyaki soba noodles, bok choy, 
white onions, bean sprouts and sesame seeds

BBQ Beef Spare Ribs (N)
Honey glazed beef ribs marinated in sweet soya sauce and 

Braised Lamb Chop
Braised lamb with blended Asian herb (Lemon grass, galangal,

Ped with orange sauce 
Roasted duck with fresh orange juice,
sweet soya sauce, white flour and orange zest.

110Tap Tim Pla 
Red snapper, garlic, lime leaves green 
peppercorns tamarind sauce served with jasmine rice

Pan seared Salmon      
Salmon steak with stir fried vegetable and
spicy coconut sauce

125Asian-style Sea Bass on Banana Leaves 
Sea Bass with Asian herb and sesame relish

Braised Beef Rendang (N)               
Slow cooked beef in coconut milk and spices 
served with jasmine rice

We gladly cater for any special dietary requirements. Please let us know.

All price are inclusive all the taxes and 5% VAT

lime leaves, garlic, coriander roots) served with jasmine rice

Fish

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

V - Vegetarian | N - Contains Nuts | G - Gluten | D - Dairy



ُ

. ُ .

كامل
ربع

نصف

ناسي غورنغ
أرز مقلي على الطريقة اإلندونيسية،

مع الروبيان المقرمش، الدجاج، ساتاي اللحم البقري

تيرياكي ستيك
ُيقّدم على فراش من نودلز تيبانياكي سوبا،

بوك تشوي، بصل أبيض، براعم الفاصوليا، بذور السمسم

باربكيو ضلوع اللحم البقري
ضلوع اللحم البقري المزينة بالعسل،

والمتبلة بصوص الصويا الحلوة، التوابل الخمسة،
وُيقدم مع أرز الياسمين، وخل الفلفل الحار

خروف مطهو ببطء 
لحم غنم مطهو مع صلصة األعشاب

اآلسيوية يقدم مع أرز الياسمين

بيد مع صلصة البرتقال
بط مشوي مع عصير البرتقال الطازج وصلصة الصويا

الحلوة والدقيق األبيض و نكهة البرتقال

ريندانغ اللحم البقري المطهو ببطء (م)

األسماك

لحم بقري مطهو ببطء في حليب جوز الهند والتوابل،
ُيقدم مع أرز الياسمين

تاب تيم بال التيالندي
سمك النهاش األحمر، الثوم، الجير، صلصة الفلفل األخضر،

صلصة التمر الهندي تقدم مع أرز الياسمين
سمك السالمون المشوي

شريحة لحم السلمون مع الخضار المقلية
مع صلصة جوز الهند حار

سمك سي باس على أوراق الموز على 
الطريقة األسيوية

سمك باس البحر مع األعشاب اآلسيوية و السمسم

95

165 
125
80

85

155

150

145

115

110

115

110

125 NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

األسعار تشمل كافة الضرائب و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

(م)

(م)

نباتي (ن) | يحتوي على المكسرات (م) | الغلوتين (غ) | األلبان (د) 



Curries 

90
80
75
85

Green (N)
Blend of Chef’s own herbs and spices

Yellow (N)
Fresh turmeric paste

Red (N)
Spice blend with shrimp paste

Panang (N,V) 
Tamarind and lemon grass

Beef
Chicken
Vegetable and Tofu
Seafood

Sides  
30
35
35
40
30
35
35

Jasmine Rice
Sticky Rice
Egg Fried Rice
Steam Edamame
Egg Noodle
Garlic Rice
Vegetable Fried Rice

Desserts 

38

38

38

38

38

38

38

38

Sweet Sticky Rice with Mango
Coconut rice and mango topped with creamy coconut sauce

Mango Sago Pudding (D)
Fresh mango, mango pure, mango ice cream, 
sago,milk and gelatin

Matcha Cream Brûlée (D) 
Milk, cream, sugar, egg yolk and matcha powder

Tub Tim Krob (N)
Water chestnut, young coconut and maple syrup

Banana Fitters (G,D) 
Bananas, yoghurt, flours and caramel sauce

Bitter Chocolate Cake (D,G)
Creamy chocolate mousse cake on a chocolate biscuit

Leche flan (D) 
Milk, condensed milk, egg yolk, vanilla bean 

Sorbet and Ice Cream (D)
Sorbet: Mango, lime and raspberry 
Ice Cream: Chocolate, vanilla and strawberry

We gladly cater for any special dietary requirements. Please let us know.

All price are inclusive all the taxes and 5% VAT

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

V - Vegetarian | N - Contains Nuts | G - Gluten | D - Dairy



. ُ .

بانانج (م،ن)
التمر الهندي وعشب الليمون

أرز حلو دبق مع المانجو
أرز جوز الهند مطهو ببطء ومحلى تعلوه طبقة من

صوص جوز الهند الدسمة
مهلبية مانجو ساغو

مانجو طازج، هريس المانجو، ايس كريم مانجو،
ساغو،حليب وجيالتين

ماتشا كريم برولي
حليب، قشدة، سكر، صفار البيض ومسحوق ماتشا

توب تيم كروب
كستناء الماء، جوز الهند وشراب القيقب 

فطائر الموز
موز، لبن، دقيق وصلصة الكراميل

كعكة الشوكوالتة المرة
موس كعكة الشوكوالتة الدسمة على 

بسكويت بالشوكوالتة
ليتشي فالن

حليب، لبن مكثف، صفار البيض، فانيليا

سوربيه و آيس كريم
السوربيه: المانجو والليمون وتوت الُعليق

آيس كريم: الشوكوالتة والفانيليا والفراولة

90
80
75
85

30
35
35
40
30
35
35

38

38

38

38

38

38

38

38

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

األسعار تشمل كافة الضرائب و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

(م)

(م)

(م)

(م)

نباتي (ن) | يحتوي على المكسرات (م) | الغلوتين (غ) | األلبان (د) 

(د)

(د)

(غ)(د)

(غ)(د)



Ala Carte Menu 






