Appetizers / อาหารว่าง
ال ـم ــقب ــالت
Royal Platter for two /สาหรบั สองท่าน
6.000
Tender chicken satay, Angus beef satay, stuffed crab
noodle crumbed Arabian prawn, selection of tamarind, peanuts
 سرطان البحر المحشو مع خيارات، الشعيرية مع حلقات الروبيان المقلية، ساتيه اللحم،طبق مشكل من ساتيه الدجاج
 الفول السوداني والفلفل الحلو،من صلصة التمر الهندي
Poo Ja / ปูจ๋า
Crab meat, cabbage stuffed in shell
قوقعة رسطان البحر المحشوة بلحم رسطان البحر و الملفوف مع صلصة الحلو و الحار

3.200

่
Koong Tod Mee Krob / กุ ้งทอดหมีกรอบ
Fine noodle crumbed Arabian jumbo prawns
الروبيان الملفوف بأعواد النودلز الرفيعة المفتتة مع صلصة الفلفل الحار

5.200

Thai Khao Hohn Koong / ปอเปี ๊ ยะสดกุ ้ง
3.200
Prawn rolled in rice sheets with glass noodles, lettuce
beans sprout, chili lemon sauce
 براعم الفاصوليا و يقدم مع صلصة الفلفل الحار، الخس،الروبيان الملفوف بعجينة األرز مع الشعرية الصينية
بالليمون
Tod Man Pla / ทอดมันปลา
Thai fish cake, kafir lime, sweet basil
كعكة السمك الحارة عىل الطريقة التايلندية

3.100

Thai Hoi Nang Rum Sod / หอยนางรมสด
Fresh fine de Claire oyster, mint, cilantro, chili dip
 الكزبرة والفلفل الحار،محار الكلير الطازج الفاخر مع النعناع

6.000

Pek Kai Tod Takhai /ปี กไก่ทอดตะไคร ้
2.900
Crisp corn fed chicken wings, lemon grass, pickled red onions, peanut relish
 البصل األحمر المخلل والفول السوداني،اجنحة الدجاج المقلية مع عشب الليمون
้
Satay Kai Kab Nue / สะเต๊ะ เนื อ-ไก่
Tender chicken satay, Angus beef satay, peanut sauce, cucumber relish
ساتيه الدجاج و لحم البقر مع صلصة الفول السودان

3.600

Tohu Tod Je / เต ้าหูท้ อดเจ
Stuffed tofu with water chestnuts, shitake mushrooms
spring vegetable, homemade royal Thai sauce
التوفو المحشوة بالكستناء و الخضروات مع الصلصة التايلندية

2.900

Pohpia Pak / ปอเปี ๊ ยผัก
Vegetable spring rolls, glass noodles
سبرنغ رول الخضروات مع الشعيرية وتغميسه الفلفل الحلو

2.700

All prices are in Bahraini Dinars (BD)
and subject to 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT

Soup / ซุป
الشوربات
้ ้น
Tom yum Koong / ต ้มยากุ ้ง นาข
Aromatic creamy broth, Arabian prawn, chili, kafir lime leaves
حساء التوم يام

3.200

Tom Yam Po Teak / ตม้ ยาโป๊ ะแตก
Aromatic clear seafood broth, hot basil, finger root, dry Thai chilies
 الريحان الحار و فلفل التايلندي الحار,حساء المأكوالت البحرية الساخنة باألعشاب

3.200

้
Poo Nam Daeng / ปูนาแดง
Hot and sour soup, Crab meat, young bamboo, shitake mushrooms
 الخيزران العشبي و فطر الشيتاكي،الحساء الحلو و الحامض مع لحم السلطعون

3.000

Tom Kha Kai / ต ้มข่าไก่
Spicy coconut soup, chicken breast, lemongrass, galangal, chili
حساء الدجاج الحامضة مع جوز الهند وأعواد الليمون واألعشاب

2.700

้ ๋นลูกชินเนื
้ อ้
Nue Tun / เนื อตุ
Stewed Angus beef dumplings, beans sprout, herbs
فطائر كرات اللحم البقري األنجس المطهو مع براعم الفاصوليا واالعشاب

3.700

Gaeng Jed Pak / ต ้มจืดผัก
2.500
Silken tofu wonton, glass noodles, bok choy, cilantro, spring onions
fried garlic in herb broth
 حلقات البصل و الثوم المقلي في حساء األعشاب، الكزبرة، الملفوف الصيني،فطيرة التوفو الحريري بالشعرية

Herbs and spice salad / อาหาร ประเภท ยา
السلطات والبهارات بالتوابل
Pla Talay Nam Prik Pao / พล่าทะเลรวม
Crispy seafood tossed in fried lemongrass, kafir lime-chili sauce
 الليمون الكفيري وصلصة الفلفل الحار،االكالت البحرية المتنوعة المقلية بعشبة الليمون

5.500

Yum Won Sen Talay / ยาวุนเส
้ ้นทะเล
Glass noodles tossed with assorted seafood in lemon-chili dressing
مزيج من الشعرية مع المأكوالت البحرية المتنوعة وصلصة الفلفل الحار بالليمون

5.800

Som Tam Koong / ส ้มตากุ ้งย่าง
Classic green papaya salad, grilled shrimps
سلطة البابايا الخضراء الكالسيكية مع الروبيان المشوي

4.900

Yam Som O Koong / ยาส ้มโอกุ ้ง
Pomelo salad, shrimps, lime, peanuts, coconut, chili dressing
 جوز الهند مع صلصة الفلفل الحار, الفول السوداني, الليمون,سلطة البوميلو مع الروبيان

5.000

All prices are in Bahraini Dinars (BD)
and subject to 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT

Yum Mamuang Poo Nim Tod / ยามะม่วงปูนิ่ม
Tempura soft shell crab, salad of raw mango, onions, cashew nuts
chili-tamarind sauce
 الكاجو و صلصة التمر الهندي الحار، البصل، سلطة المانجو الخام,السلطعون الطرية بطريقة التمبورا

5.500

Yum Neua / ยาเนื อ้
Spicy Angus tenderloin salad, bird eye chili, mint leaves, young celery
 النعناع و الكرف,سلطة لحم البقر الطري الحامض و الحار مع الفلفل

4.500

Kar Pao Hoa Pak / กระเพราห่อผัก
Hand minced chicken wraps, ice berg lettuce, herbs, fresh vegetables
 األعشاب والخضروات الطازجة,لفائف الدجاج المفرومة مع خس األيسبيرج

3.200

Wang Thai / สลัดรวม
Romaine lettuce, cherry tomatoes, pomegranate
Thai herbs, tamarind vinaigrette
 الرمان مع األعشاب التايالندية الممزوجة بصلصة التمر الهندي, الطماطم الكرزية،الخس الروماني

2.500

Chef recommends / อาหารเชฟแนะนา
توصيات الشيف التايلندي
Talay Yang / ทะเลย่าง
38.000
Basket of charcoal grilled seafood with trio of sauce (serves two)
(Includes Tom Yam soup, chili fried rice, wok tossed vegetables)
 االرز المقىل بالفلفل و الخضوات,تشكيلة من االكالت البحرية المشوية المتنوعة و تقدم مع حساء التم يم
المتنوعة
Pla Neung Manao / ปลานึ่ งมะนาว
Steamed snow fish, braised bok choy, Thai celery, fresh chili-lime sauce
الجي و الفلفل
 الكرفس التايلندي بصلصة ر, الملفوف,سمك الثلج المطبوخ عىل البخار

12.200

Pla Rad Prik / ปลาราดพริก
Crispy fried fillet Hammour, Thai herbs sauce
فيليه الهامور المقرمش المقلي مع الصلصة التايلندية التقليدية

7.800

Masamman Kea / มัสมั่นขาแกะ
11.000
Slow simmered lamb shank, potatoes in aromatic peanuts, coconut reduction
عرقوب لحم الضائن المطبوخ على نار هادئة مع البطاطس بصلصة الفول السوداني وجوز الهند بالنكهة المميزة
Ped Tod / เป็ ดทอด
Crispy Barbary duck breast coated in five spices, tamarind sauce
البط المتبل مع خمسة انواع البهارات بصلصة التمر الهندي

6.700

Kai Yang / ไก่ยา่ ง
Classic Thai style grilled chicken, sticky rice, green papaya salad
الدجاج المشوي بالطريقة التايلندية الكالسيكية مع األرز وسلطة البابايا الخضراء

5.500

All prices are in Bahraini Dinars (BD)
and subject to 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT

Curries / แกง (served with jasmine rice)
الكاري المشهور التايلندي
Choo Chee Koong / ฉู่ ฉี่กุ ้ง
Tiger prawns simmered in thick red curry, bamboo shoot, kafir leaves
الروبيان المغلي في الكاري األحمرالمكثف مع الخيزران وأوراق الكافير

8.500

Gaeng Garee Poo Nim / แกงกะหรีปู่ น่ิ ม
Yellow curry with soft shell crab, potatoes, white onions and holy basil
 البصل األبيض والريحان, البطاطس،السلطعون بالكاري األصفر

8.000

Gaeng Kiew Wan Kai / แกงเขียวหวานไก่
The famous Thai chicken green curry, young coconut heart
الدجاج بالكاري االخض التايلندي و قلب جوز الهند

4.200

Panang Nue / พะแนงเนื อ้
Angus beef fillet cooked in creamy red coconut curry
شرائح لحم بقر االنجوس الطرية المطهوة بالكاري االحمر مع جوز الهند

6.500

Gaeng Ped Yang / แกงเป็ ดย่าง
Roasted duck breast, cherry tomatoes, pineapple, sweet basil
 األناناس والريحان الحلو,صدر البط المشوي مع طماطم الكرز

6.300

Gaeng Kiew warn Pak / แกงเขียวหวานผัก
Mix vegetables in aromatic green curry, coconut heart, sweet basil
الخضروات المشكلة بالكاري األخضر مع قلب جوزالهند و الريحان الحلو

4.100

Wok famous / อาหาร ประเภท ผัด
مطهو على الطريقة التايلندية
Pla Pad Chaa / ปลาผัดฉ่ า
Wok fried fillet of hammour, chili, fresh Thai herbs
فيليه الهامور المقىل بالصلصة الحارة و االعشاب التايلندية

6.800

้
Koong Phad Preaw Wan / กุ ้งผัดเปรียวหวาน
Arabian prawn wok fried in sweet and sour sauce
الروبيان المقلي بالصلصة الحلوة والحامض

8.800

Koong Phad Prik Thai Dam / กุ ้งผัดพริกไทยดา
Wok fried king prawns, bok choy, capsicum in black pepper sauce
 الفليفلة و الفلفل االسود,الروبيان المقىل مع الملفوف

9.000

Kai Pad Med Mamong / ไก่ผด
ั เม็ดมะม่วง
Stir fry chicken, cashew nuts, dry chili, spring onions
 الفلفل الجاف و البصل االخض,الدجاج المقىل مع الكاجو

3.800

้ ดพริก
Neu Phad Perk / เนื อผั
Wok tossed Angus beef sirloin slices, onions, capsicum, elephant chili
 الفلفل و الباذنجان,لحم بقر االنجوس المقىل مع البصل

6.200

All prices are in Bahraini Dinars (BD)
and subject to 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT

Pad Karpaw Nue / ผัดกระเพราเนื อ้
Stir fried hand minced Angus beef, holy basil, birds eye chili
لحم بقر االنجوس المفروم و المقلي مع الريحان الكامل وحب الفلفل

6.400

Phad Boong Fai Daeng / ผัดผักบุง้ ไฟแดง
Stir fried morning glory, yellow bean paste
عشبة مجد الصباح المقلية بنكهة معجون الفاصوليا الصفراء

3.900

Phad Phak Ruam / ผัดผักรวม
Spring vegetables tossed in hot and sour sauce, garlic chips
الخضروات المشكلة بالصلصة الحارة والحامضة مع رقائق الثوم

3.800

Noodles and rice / ก๋วยเตี๋ยว กับ ข้าว
االرز والنودلز
(Fried rice is prepared with premium quality Thai jasmine rice)
Phad Thai Koong / ผัดไทยกุ ้ง
Stir fried noodles, shrimps, beansprout, tofu,
garlic chives in tangy peanut and tamarind sauce
 الثوم بصلصة الفول و التمر الهندي, التوفو, براعم الفاصولبا,النودلز المقلية مع الروبيان

3.900

Phad Won Sen Talay / ผัดวุนเส
้ ้นทะเล
4.800
Stir fried glass noodles with mix seafood, cabbage, chives, celery, spring onions
 الكرفس والبصل األخضر, الثوم المعمر, الملفوف,المأكوالت البحرية بالشعيرة المقلية
่
Lad na Me Krob / ราดหน้าหมีกรอบ
Crispy fried egg noodles topped with spring vegetables in soy bean gravy
نودلزالبيض المقلية و المقرمشة بالخضروات المشكلة في مرق فول الصويا

3.800

Khao Phad Sapparod Koong / ข ้าวผัดสัปรด
Shrimp fried rice, pineapple, raisin, green pea, cashew nut
 البازالء الخضراء وجوز الكاجو, الزبيب,االرز بالروبيان المقلي مع األناناس

3.800

้
Khao Phad Nam Prik Pao Kai / ข ้าวผัดนาพริ
กเผา
Spicy Thai chicken fried rice, roast curry paste, holy basil
األرز المقلي بالطريقة التايلندية مع الدجاج و الفلفل و يقدم مع صلصة الكاري المشوية والريحان

3.600

Khao Phad pak / ข ้าวผัดผัก
Wok tossed vegetables fried rice with egg
االرز بالخضروات المشكلة مع البيض

3.000

Khao Phad Kateam / ข ้าวผัดกระเทียม
Jasmine rice tossed with fried garlic
أرز الياسمين المغطى بالثوم المقلي

1.500

Khao Pao / ข ้าวสวย
Steamed jasmine rice
أرز الياسمين على البخار

1.000

All prices are in Bahraini Dinars (BD)
and subject to 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT

Dessert / ของหวาน
الحلويات
Khao Neow Mamuang / ข ้าวเหนี ยวมะม่วง
Thai mango, sticky rice, coconut cream
المانجو التايلندي مع االررز و كريمة جوز الهن

3.000

Chocolate Ma Praw / ช็อคโกแล็ตมะพร ้าว
White chocolate and coconut Panna cotta, exotic fruits, blueberry coulis
 والفواكه النادرة مع كوليس التوت األزرق،بانا كوتا الشوكوال البيضاء وجوز الهند

4.000

Kluay Tod / กล ้วยทอดไอศครีม
Banana fritters, fried vanilla ice cream, lemon honey sauce,
فطائر الموز المقلية مع صلصة الليمون والعسل مع ايسكريم الفانيليا

3.500

Tab Tim Grob / ทับทิมกรอบ
3.000
Rose scented water chestnuts, melon, Jack fruit in sweetened coconut nectar
crushed ice
الكستناء بماء الورد والبطيخ وفاكهة الجاك في رحيق جوز الهند المحلى الثلج المجروش
Itim / ไอศครีม
Selection of homemade ice cream (2 scoops)
اختيلرك من االيسكريم

2.500

Pollamai / ผลไม้รวม
Exotic cut fruits
الفاكهة المتنوعة

3.000

All prices are in Bahraini Dinars (BD)
and subject to 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT

