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Menu รานอาหารบานทรงไทย 
 

 

ขาวซอยเน้ือ  Khaw Soy Naur (Noodle Curry – Beef)      50 

ขาวซอยไก  Khaw Soy Kai (Noodle Curry-Chicken)     50 

ขาวหมกไก  Khaw Mok Kai  (Rice & Chicken Biryani)     50 

ขนมจีนนํ้ายาปกษใต  Rice Noodle & Fish Curry     45 

ขาวยําปกษใต Rice Salad, Southern Thai style      50 

ขาวแกงเขียวหวานเน้ือ Rice with Beef green curry     75 

ขาวหรือขนมจีนแกงเขียวหวานไก Chicken Green Curry on rice or rice noodle  45 

ขาวหรือขนมจีน แกงไตปลา Mixed vegetable and fish curry on rice or rice noodle  45 

ขาวแกงมัสมั่นเน้ือ  Rice with Massaman - beef red curry       75 

ขาวเน้ือยางเกาหลี  Korean grill style beef, on to top of  rice     65 

ขาวผัดไก กุง เน้ือ ปลาหมึก ทะเล  

Fried Rice with Chicken, or Shrimp, Beef, Squeezes Seafood      50 - 55 

ขาวผัดอเมริกัน  American Fried Rice       90 

ขาวผัดเจ  Vegetarian Fried Rice        45 (V) 

ขาวผัดนํ้าพรกิกะปปลาดุกฟู Fried Rice with spicy shrimp paste & fish meat  50 

ขาวนํ้าพริกกะปปลาแหงผัด Fried Rice with Shrimp Paste & Dried Fish   50 

ขาวคลุกกะป   fired rice with spicy shrimp paste     50 

 

อาหารแนะนํา Main Courses,  Recommended  



 

 

 

2 
 

Menu รานอาหารบานทรงไทย 
 

 

ขาวแกงมัสมั่นเน้ือ  Rice with Massaman - beef red curry       75 

โรตีแกงเขียวหวานไก/เน้ือ  Chicken or Beef Green curry with Roti   60 - 85 

กวยเตี๋ยวค่ัวไก  Stir fired noodle with chicken      50 

กวยเตี๋ยวค่ัวมังสะวิรัต vegetarian stir fired noodle       50 

กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้วไก 50 – (เน้ือ – กุง – ทะเล = 60)  

Stir fried noodle, soy source, with chicken 50 , (beef, shrimp, or seafood = 60)  50-60 

สปาเกตตี้ผัดข้ีเมาไก 50 – (เน้ือ – กุง – ทะเล = 60)   

stir fried spaghetti, chili and basil (C = 50, b, s, seafood = 60)    50-60  

สปาเกตตี้ผัดซอสมะเขือเทศ (ไก  – กุง – เน้ือ – ทะเล )    

Stir fried spaghetti, tomato source (C, S, B or SF)       60 

สปาเกตตี้ผัดเขียวหวานไก  Stir fried spaghetti-chicken green curry    50 

มักกะโรนีผัดซอสมะเขือเทศ (ไก – กุง- เน้ือ – ทะเล)   

Stir fried macaroni, tomato source (C, S, B, or SF)       60 

ขาวกระเพราไก – กุง – เน้ือ – ปลาหมึก  

Stir fried (C,S,B, or SF with basil leaves, on top of rice     50 -60 

 

 

 

อาหารแนะนํา Main Courses, Recommended 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

 

 

เตาหูทรงเครือ่งทอด นํ้าจ้ิมสามรส Deep fried bean curd, Shan style  60 (V) 

ผัดไทยกุงสด  Phat Thai Shrimp         50 

ผัดไทยกุงสด หอไข  Phat Thai Shrimp, wrapped with eggs     65 

ผัดไทวุนเสนกุงสด  Phat Thai mung bean noodle with shrimp    50 

ผัดไทเก๊ียวกรอบ  Phat Thai Crispy wonton       60 

กวยเตี๋ยวราดหนา (เจ – ไก – เน้ือ -ทะเล)  

Fried noodle, topping with stir fried V, C, B, or SF        50-60 

ขาวราดผัดพริกขิง กุง – ไก – เน้ือ – ทะเล  

Rice, topping with stir fried ginger and chili, with S, C, B, or SF     50-60 

ขาวราดผัดพริกแกง กุง – ไก – เน้ือ – ทะเล      

Rice, topping with stir fried spicy curry, with S, C, B, or SF     55 -65 

ไขดาวฟองละ  Fried egg        10 

 

 

 

 

อาหารแนะนํา Main courses, Recommended 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

แกงและน้ํายาขนมจีน สั่งเปนถวย Bowl of curries 
(เล็ก Small – กลาง Medium – ใหญ Large) 

แกงเขียวหวานไก  Chicken green curry      50 – 75 - 95 

แกงเขียวหวานเน้ือ  Beef green curry      80 – 150 

แกงมัสมั่นเน้ือ (สูตรยะลา ผสม ปตตานี) Beef Masman    150 

นํ้ายาปกษใต (นํ้ายากะทิปลาทู) Fish curry southern Thai style   50 – 75 - 95 

แกงไตปลา  Spicy vegetable and fish curry southern Thai style   50 – 75 – 95 

แกงเหลืองปลา แบบปกษใต (Southern Thai style fish curry)   150 

ขาวเปลา (จาน-โถ)  Plain - steam rice      10 – 40 - 60 

เสนขนมจีนเปลา (จาน-โถ) Plain - rice noodle     10 – 40 - 60 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

อาหารประเภทยํา–รสจัด – Spicy salad ( Yum) 

ยําคะนากุงสด Yum Kale & Prawn       80 

ยําวุนเสนกุงสด Yum Cellophane noodle and prawn    90 

ยําปลาตะไคร Yum Fish &Lemon Grass      120 

ยําไขเย่ียวมา  Yum Preserved Eggs       70 

ยําไขดาว  Yum Fried Egg        60 

ยําทะเล  Yum Sea Food        120 

ยําเน้ือสันยาง  Yum Grill Beef Yum      140 

เน้ือสันยาง นํ้าจ้ิมแจว Yum Grill Beef with Chilli Sauce    140 

กุงแชนํ้าปลา   Yum Prawn & Fish Sauce     100 

สมตํามะละกอ (ไทย ลาว ปู ปลารา) Papaya Salad       50 

สมตํามะมวง   Mango Salad       60 

เน้ือริบอายนํ้าจ้ิมแจว RIBEYE Grill        300 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

อาหารประเภททอด – ทานเลน  ยอดนิยม 

Deep fried, appetizers 

ไขเจียวกุงสับ  Prawn Omelet        85 

ไขเจียว  Thai style omelet        60 

ปกไกทอดเกลือ หรือ นํ้าปลา  chicken with salt or fish sauce  70 

เตาหูทรงเครือ่งทอด นํ้าจ้ิมสามรส  bean curd     60 

ปอเปยะผัก เผือก กลวยหอม  vegetable, taro, or banana  rolls  70 

เก๊ียวซาไก/ผัก  vegetable or chicken dumpling     70 

เอ็นไกทอด  chicken tendon        70 

แหนมปกไกทอด  preserved - sour chicken wings    90 

ไกคลุกงาทอด  chicken with sesame seeds     70 

กุง ไก ปลาหมึก ชุบแปงทอด   prawn, Chicken or squeeze    110 

เทมปุระผัก (ผักชุบแ ปงทอด)  tempura vegetable    80 

 

 

 

 



 

 

 

7 
 

Menu รานอาหารบานทรงไทย 

อาหารประเภททอด- ทานเลน   

Deep fried and Appetizers 

ปลาทับทิมทอดสมุนไพร  Red Tilapia fish fried with Thai herbs  200-250 

ปลากะพงทอดสมุนไพร  Seabass(barramundi) fish fried with Thai herbs 350 

ปลาทับทิมทอดกระเทียม   Red Tilapia fish fried with garlic   200-250 

ปลากะพงทอดกระเทียม Seabass(barramundi)fish fried with garlic   350 

ปลานํ้าปายทอดกระเทียม  fish of the Pai River, fired with garlic    200 

ไกคําหวาน  Spicy – sweet - sour chicken      90 

ไกมะนาว  lemon-spicy-sweet chicken      90 

ปลากะพงทอดนํ้าปลา หรือน่ึงมะนาว หรอื ปลากะพงสามรส  

Deep fried seabass (barramundi) fish with fish sauce    350 

มันฝรั่งทอด   French Fried        70 

ลาบไกอีสาน  Larb Chicken        90 

ไขเย่ียวมากระเพรากรอบ   Stir fired preserved egg with basil   85 

ปกไกนิวออลีน  New Orleans barbecue chicken wings     100 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

อาหารประเภทผัด Stir fried, to eat with rice 

ผัดผักรวม mixed vegetables         70 

ผัดข้ีเมา ไก กุง ปลาหมึก เน้ือปลา  

mixed herbs spicy stir fired with chicken, prawn, squeezes, or fish  80-100 

ผัดเผ็ด/พริกแกง ไก กุง ปลาหมึก spicy curry with C, P, or Sq.    90-100 

พะแนงไก กุง ปลาหมกึ  spicy-sweet curry with C, P, or Sq.    90-100 

ผัดพริกสด ไก กุง ปลาหมึก  green chili with C, P, or Sq.    90-100 

ผัดกระเพราไก กุง ปลาหมึก basil with C, P, or Sq.     90-100 

ไกผัดเมด็มะมวง chicken and casual nuts      120 

คะนานํ้ามันหอย kale and oyster oil        70 

ผัดขิง ไก กุง ปลาหมึก  ginger with C, P or Sq.      90-100 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

อาหารพื้นเมือง อาหารไทยใหญ 

 Local dishes (Tai, or Shan style) 

นํ้าพริกออง  Nam Prik Ong = stir fried chili paste, Shan style  70 

เตาหูทรงเครือ่งทอด (โถพูซิ่ง) Fried bean curd, Shan style (veggie)  70 

โกผักตามฤดูกาล ผักกูด ผักกาด ถ่ัว ฯลฯ (มังสวิรัติ) Shan style, vegetable salad (veggie) 80 

อุบไก Chicken curry (Shan Style )       70 

อุบไกแมฮองสอน (ไกพ้ืนเมือง) Local breed chicken curry, Shan Style  150 

นํ้าพริกค่ัว Garlic – peanut - chili paste (veggie)     70 

นํ้าพริกนอก ไข หรือ ปลา Garlic – peanut – egg, chili paste (veggie)  70 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

อาหารประเภท ตม-แกง-นึ่ง  

To eat with rice 

ตมยําปลานํ้าปาย  Tom Yam Fish of Pai River     200 

ปลาทับทิมน่ึงมะนาว Steam red tilapia fish      250 

ปลาชอนน่ึงมะนาว  Steam snakehead fish      250 

ตมยําปลาทับทิม/ปลาชอน  Tom Yum snakehead fish    150 

ตมยํากุง (นํ้าขน / นํ้าใส)  Tom Yam Kung      150 

แกงเหลืองปกษใต (ปลานํ้าปาย ปลาชอน ปลาทับทิม) Yellow curry of fish  150 

แกงมัสมั่นเน้ือ Massaman curry – beef curry southern-Thai style  150 

แกงเผ็ดไก แกงเผ็ดเน้ือ   Spicy curry, chicken or beef   70-100 

ตมจืดเตาหู-ไกสับ  Chicken and Tofu  soup     70 

ตมจืดเตาหู – สาหราย  Tofu and algae soup      70 

ตมจืดเตาหู ไกสับ สาหราย  Chicken-Tofu-Algae soup    90 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

สเตก STEAK 
T-BONE STEAK  

Pepper sauce, boil vegetable and French fried     350 

สเต็กเน้ือทีโบนซอสพรกิไทยเสริฟพรอมผักตม และเฟรนฟราย  

 

RIBEYE STEAK  

Pepper sauce, boil vegetable and French fried     350 

สเต็กเน้ือริบอาย ซอสพริกไทยเสริฟพรอมผักตม และเฟรนฟราย  

 

SALMON STEAK   

Pepper sauce, boil vegetable and French fried     250 

แซลมอนสเตก็ซอสมะนาว เสริฟพรอมผักตม และเฟรนฟราย  
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

พิซซา (Pizza) 
พิซซาหนาไก Chicken  (ซอสมะเขือเทศ+ไก+หอมใหญ+เห็ดหอม+ชีส)    

Chicken + tomato sauce + onion + mushroom + cheese    250 

 

พิซซาเบคอน Bacon  (ซอสมะเขือเทศ+เบคอน+ไข+หอมใหญ+ชีส)     

Bacon + tomato sauce + egg + onion + cheese     250 

 

พิซซาฮาวายเอี้ยน Hawaiian  (ซอสมะเขือเทศ+ แฮม+สับปะรด+ชีส)   

Ham + tomato sauce + pineapple + cheese      250 

 

พิซซาทะเล Seafood  (ซอสมะเขือเทศ+กุง+ปลาหมึก+หอมใหญ+ชีส)    

Tomato sauce + shrimp + squeeze + onion + cheese     250 
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Menu รานอาหารบานทรงไทย 

พิซซา (Pizza) 
พิซซาแองโชวี่ Anchovy  (ซอสมะเขือเทศ+ปลาแองโชว่ี+เห็ด+มะกอกดํา+ชีส   

Tomato sauce + anchovy + mushroom + black olive + cheese  290 

 

พิซซาซาลาม่ี Salami (ซอสมะเขือเทศ+ซาลามี+่เห็ด+หอมใหญ+ชีส)   

Tomato sauce + salami + mushroom + onion + cheese    290  

 

พิซซามาการิตา Margarita (ชีส + ซอสมะเขือเทศ)     250 

(เพ่ิม – มะกอกดํา, แองโชว่ี, เปปเปอรโรน่ี, ซาลามี่ อยางละ 40 บาท) 

Additional – black olive, anchovy, pepperoni, salami 40 Baht 

 


