SER/NO

Category Name

DISH NAME - ENGLISH

Category

DISH NAME - ARABIC

PRICE

Description - English

Description - Arabic
لفائف سبرينج رولز بالخضار ودجاج متبل فى
اوراق الباندان ومعكرونة النودلز الشفافة مع
الدجاج المفروم والقريدس (الجمبرى) صلصة
الساتاى بالكعك والدجاج ويقدم مع صلصات
متنوعه
لفائف سبرنج رولز بالخضار وكعكة الزرة
المقلية وسلطة البابايا الخضراء والخضروات
المقرمشة ويقدم مع صلصات متنوعة

1

Appetizers

Lemongrass Set

مقبالت

مجموعة ليمون جراس

50.4

Vegetable spring rolls, marinated chicken
in pandan leaf, glass noodle salad with
minced chicken, prawn cake and chicken
satay served with assorted dips

2

Appetizers

Lemongrass Vegetarian Set

مقبالت

جموعة ليمون جراس النباتية

44.1

Vegetable spring rolls, fried battered
vegetables and tofu served with Thai
sauces

3

Appetizers

مقبالت

مجموعة تاالى

51.45

4

Appetizers

مقبالت

بوبيا تود

29.4

Fried vegetable spring rolls served with
sweet plum sauce.

سبرينج رولز بالخضارمقلية مع صلصة البرقوق
الحلو
دجاج متبل مقلى ملفوف فى اوراق الباندان ويقدم
مع صلصة الصويا الحلوة
أسياخ الدجاج المتبل المشوى يقدم مع صلصة
الفول السودانى

Talay Set

Poh Pia Tod

Grilled Fish with Lemongrass in banana
السمك المشوى مع أعشاب الليمون فى أوراق
leaf, prawn tempura and crispy squid
والجمبرى المقلى مع الحبار المقرمش ويقدم.الموز
served with Mango Salad and assorted dips.
مع سلطة المانجو وصلصات متنوعة

5

Appetizers

Gai Hor Bai Teuy

مقبالت

جاى هورباى توى

39.9

Fried marinated chicken wrapped in
Pandan leaf served with sweet soya sauce.

6

Appetizers

Satay Gai

مقبالت

ساتاى جاى

36.75

Grilled marinated chicken skewers served
with Ajard and peanut sauce.

7

Appetizers

Kao Kriyab

مقبالت

خاو كريب

10.5

Thai Prawn Crackers

مقرمشات القريدس

8

Soup

Bamee Gai

الحساء

بامى جاى

36.75

Egg noodle soup with roasted chicken and
bean sprout

حساء معكرونة بالبيض مع الدجاج المشوى
وبراعم الفول

9

Soup

Guay Tiew Tom Yum

الحساء

جواى تيو توم يوم

36.75

Hot and spicy noodle soup with minced
chicken, seafood sprinkled with ground
peanuts.

حساء ساخن وحار من معكرونة النودلز مع
الدجاج وماكوالت بحرية

10

Soup

Tom Kha

الحساء

توم كا

Prawn 39.9 | Chicken
36.75 |Vegetables
31.5

Galangal soup with coconut milk and
mushroom

حساء جالنجال مع الحليب بجوز الهند والفطر

11

Soup

Tom Yum

الحساء

توم يوم

Seafood 40.95
|Prawn 39.9
|Chicken 38.85 |
Vegetables 31.5

Hot and spicy soup with Galangal, chilli,
and Kaffir Lime leaf.

حساء ساخن وحار مع أعشاب الليمون وجالنجال
والفلفل الحار وأوراق حامض الكافير

12

Salad

Yum Gai Yang

السلطات

يم جاى يانغ

40.95

Grilled chicken Salad with tomatoes, chilli .

سلطة الدجاج المشوى مع الطماطم والفلفل

13

Salad

Laab Gai

السلطات

الب جاى

36.75

14

Salad

Laab Talay

السلطات

الب تالى

47.25

15

Salad

Yum Woon Sen Talay

السلطات

يوم ون سن تالى

39.9

Minced Chicken salad with chilli and
shredded kaffir lime leaf and mint leaves
Assorted Seafood salad with chilli and
shredded Kaffir lime leaf and mint leaves.
Glass noodle salad with seafood, celery
and roasted peanuts.

16

Salad

Som Tam

السلطات

سوم تام

31.5

Shredded green Papaya salad with chilli,
garlic, tomato, dried shrimps and lime juice.

سلطة الدجاج المفروم مع الفلفل الحار و أوراق
حامض الكافير المقطعة والنعناع
سلطة مأكوالت بحرية مشكلة بالفلفل الحار و
ورق الليمون المبشور والنعناع
سلطة النودلز الشفافة مع المأكوالت البحرية
.والكرفس والفول السودانى
سلطة البابايا الخضراء المقطعة مع الفلفل الحار
والثوم والطماطم والجمبرى المجفف وعصير
الليمون الحامض

17

Salad

Yum Pla Tod

السلطات

يوم بال تود

44.1

Crispy Fish Fillet served with Mango Salad.

18

Salad

Yum Pak Boong Krob

السلطات

يم باك بونغ كروب

36.75

19

Salad

Yum Ped Yang

السلطات

يوم بد يانج

50.4

20

Salad

Yum Mamuang

السلطات

يوم ماموانغ

31.5

21

Seafood

Talay Pad Chah

مأكوالت بحرية

تاالى باد شاه

57.75

22

Seafood

Talay Pao

مأكوالت بحرية

تاالى باو

72.45

23

Seafood

Goong Tod Kratiam

مأكوالت بحرية

جونج تود كراتيام

71.4

24

Seafood

Poo Pad Pong Garee

مأكوالت بحرية

بو بد بونج جارى

57.75

25

Seafood

Pla Samunprai

مأكوالت بحرية

بال سامون براى

26

Seafood

Pla Neung Khing

مأكوالت بحرية

بال نيونج خينج

27

Seafood

Pla Neung Manao

مأكوالت بحرية

بال نيونج ماناو

Whole fish 69.30
|Fillet 54.60
Whole fish 69.30
|Fillet 54.60
Whole fish 69.30
|Fillet 54.60
Whole fish 82.95
|Fillet 54.60
61.95

مأكوالت بحرية

بال سام رود

29

Seafood

Talay Sauce Makharm

مأكوالت بحرية

مخرم صلصة تالى

30

Curries and Vegetables

Gaeng Kiew Wan

الكاري والخضروات

جانج كيو وان

Prawn 51.45 | Beef
46.2 | Chicken 45.15
|Vegetables 42

28

Seafood

Pla Sam Rod

شرائح سمك فيليه مقرمش يقدم مع سلطة المانجو

Crispy fried Kangkong with Minced
سلطة كانغ هونغ المقلية المقرمشة مع الدجاج
Chicken-coconut dressing.
المفروم وتتبيلة جوز الهند
Sliced roasted duck served with fresh fruits
بط مشوى يقدم مع الفاكهة الطازجة وسلطة االعشاب
and herbs salad
Green Mango Salad with peanuts.

سلطة المانجو الطازج مع الفول السودانى

Stir-fried mixed seafood with chilli and
Thai herbs.
Grilled Jumbo prawns, squid, and mussels
served with spicy seafood dip.
Wok tossed battered prawns in garlicpepper sauce.
Wok-fried crab with egg-yellow curry
sauce.
Crispy fried fish served with tangy
tamarind sauce

مأكوالت بحرية مقلية متنوعة مع الفلفل الحار
واالعشاب التايالندية
جمبرى كبير مشوى مع الحبار وبلح البحر يقدم
مع صلصة الماكوالت البحرية الحارة
جمبرى مطهى فى الوعاء التايالندى مع الثوم
وصلصة الفلفل
سلطعون مطهى فى الوعاء التايالندى مع صلصة
الكارى الصفراء
السمك االحمر المقلى المقرمش يقدم مع صلصة
التمر الهندى المميزة
سمك مطهى على البخار مع الزنجيل الطازج
.وصلصةالصويا
السمك االحمر المطهى على البخار فى الفلفل
الحار والثوم وعصير الليمون الحامض
)سمك مقلى مقرمش مع صلصة (الحامض الحلو
.الحارة
مأكوالت بحرية مشكلة فى صلصة التمر الهندى

Steamed fish with ginger-soya sauce.
Steamed fish with chilli, garlic-lime sauce.
Fried fish with spicy sweet and sour sauce.
Mixed seafood in tangy Tamarind sauce
Green Curry with eggplant, chilli and Basil.

الكارى االخضر مع الباذنجان والفلفل الحار
والريحان الحلو

31

Curries and Vegetables

Gaeng Panaeng

الكاري والخضروات

جانج بانينج

Prawn 51.45 | Beef
46.2 | Chicken 45.15
|Vegetables 42

Creamy Panaeng curry with chilli and
shredded kaffir lime leaves.

خليط البانينج بالكريمة والكارى والفلفل الحار
.والفول السودانى وأوراق حامض الكافيار المقطعة

32

Curries and Vegetables

Gaeng Phed

الكاري والخضروات

جانج فيد

Prawn 51.45 | Beef
46.2 | Chicken 45.15
|Vegetables 42

Red curry with eggplant, bamboo shoots
and sweet basil.

خليط الكارى االحمر مع الباذنجان وبراعم
الخيزران والريحان الحلو

ماسمان

Beef 46.2| Chicken
45.15

Massman curry with potaotes and peanuts.

خليط الماسمان بالكارى والبطاطس والفول
.السودانى
حضراوات متنوعة مقلية مع الفطر والثوم والكاجو

33

Curries and Vegetables

Massaman

الكاري والخضروات

34

Curries and Vegetables

Pad Pak

الكاري والخضروات

باد باك

35.7

Wok-fried mixed vegetables with
mushroom and garlic.

35

Curries and Vegetables

Pad Pak Boong

الكاري والخضروات

باد باك بونج

31.5

Wok-fried Kangkong with chilli and yellow
bean paste.

خليط من كانج كزنج المطهى مع الفلفل الحار
والثوم ومعجون الفلفل االصفر

36

Curries and Vegetables

Pad Kapraow Taohoo

الكاري والخضروات

باد كرابرو تاهوو

35.7

Stir-fried battered Tofu with mushroom in
hot basil sauce.

مشروم مشكل مقلى سريعا مع التوفو فى صلصة
الريحان الساخنة

37

Curries and Vegetables

Pak Sauce Tua

الكاري والخضروات

صلصة باك توا

35.7

38

Curries and Vegetables

Pad Med Mamuang Pak

الكاري والخضروات

باد ميد مامونغ باك

35.7

39

Curries and Vegetables

Pad Preiw Wan Pak

الكاري والخضروات

باد بريو وان باك

35.7

Stir-fried mixed vegetables in spicy peanut
sauce.
Wok-tossed mixed vegetables with cashew
nuts and dried chilli.
Wok-tossed mixed vegetables in sweet and
sour sauce.

خضراوات مشكلة مقلية سريعا فى صلصة الفول
السودانى الساخنة
خضراوات مشكلة مطهية فى الواك مع الكاجو
والفلفل الحار الجاف
خضراوات مشكلة مطهية فى الوك مع صلصة
الحلو الحامض

40

Stir fried

Pad Priew Wan

المقلية

باد بريو وان

Prawns 51.45 | Fish
Fillet 50.4 | Chicken
45.15

Wok-tossed sweet and sour sauce.

مطهى فى الوعاء التايالندى مع صلصة الحامض
والحلو

Stir-fried string beans, chilli, garlic and hot
basil sauce.

فاصوليا خضراء مقلية سريعا مع الفلفل الحار
والريحان المقدس

Stir fried wild mushroom in ginger-soya
sauce.
Wok-tossed Fish Fillet in red curry sauce
with sweet basil.

شرائح سمك فيليه مطهى فى الوعاء التايلندى فى
صلصة الكارى االحمر مع الريحان الحلو

41

Stir fried

Pad Kapraow

المقلية

باد كابراو

Seafood 57.75
|Prawn 51.45 | Beef
46.2 | Chicken 45.15
|Tofu 36.75

42

Stir fried

Pad Khing

المقلية

باد جينج

Beef 46.2 |Chicken
45.15

43

Stir fried

Pad Phed

المقلية

باد فيد

50.4

44

Stir fried

Pad Prik Thai Dum

المقلية

باد بريك تاى دوم

Beef 46.2 |Chicken
45.15

45

Stir fried

Pad Med Mamuang Gai

المقلية

باد ميد ماموانغ

45.1

46

Stir fried

Pad Prik Sod

المقلية

باد بريك سود

Beef 46.2 |Chicken
45.15

47

Stir fried

Ped Sam Rod Kapraow Krob

المقلية

بيد سام رود كابرو كروب

52.5

48

Rice and Noodles

Kao Pad

األرز والنودلز

كاو باد

49

Rice and Noodles

Kao Pad Lemongrass

األرز والنودلز

ليمون جراس كاو باد

فطر برى مقلى فىصلصة الزنجبيل

Wok-fried in black pepper sauce.

صلصة الفلفل االسود المقلية

Wok-fried battered chicken with
mushrooms and dried chilli.
Stir fried with chilli, bamboo shoots and
sweet basil.
Sliced roasted duck with sweet and spicy
sauce topped with basil leaves.

دجاج مقلى مع الفطر والفلفل الحار الجاف
مقليه مع الفلفل الحار وأغصان الخيزران
.والريحان
طبق البط المقلى مع اضافات التوابل وصلصة
حلوة وحامضة مع أوراق الريحان المقرمشة

Prawn 36.75
|Seafood 333.6 |
Chicken 27.3 | Egg
27.3 | Garlic 27.3
|Vegetables 27.3

Thai Signature Fried Rice

أرز مقلى تايالندى

36.75

Thai fried rice with chilli paste, chicken and
seafood.

أرز مقلى مع معجون الفلفل الحار والدجاج
والمأكوالت البحرية

Seafood 40.95 | Beef
Stir Fried flat noodles with egg, vegetables,
نودلز مسطحة مقلية مع الفلفل الحار والريحان المقدس
35.7 | Chicken 34.65
chilli and hot basil.
| Vegetables 28.35

50

Rice and Noodles

Pad Kee Mao

األرز والنودلز

باد كى ماو

51

Rice and Noodles

Pad Thai

األرز والنودلز

باد تاى

Prawn 42 | Chicken
39.9 | Vegetables
31.5 (without egg
wrap)

Wok-fried noodles with bean sprouts tofu,
chives, peanuts wrapped in egg.

52

Rice and Noodles

Guay Tiew Kiew Wan

األرز والنودلز

غاى تيو كيو وان

36.75

Wok-tossed flat noodles with chicken and
seafood in green curry flavor with basil.

53
54
55

Rice and Noodles
Rice and Noodles
Desserts

Kao Suay
Kao Niaw
Kao Niaw Mamuang

األرز والنودلز
األرز والنودلز
الحلويات

كاو سواى
كاو نياو
كاو نياو مينج

8.4
8.4
26.25

56

Desserts

Ruam Mit

الحلويات

روام ميلت

23.1

57

Desserts

Tab Tim Krob

الحلويات

تاب تيم كروب

25.2

58

Desserts

Tako Haew

الحلويات

تاكو هياو

24.15

Thai Jasmine rice
Thai Sticky Rice
Sweet sticky rice with yellow Mango.
Water Chesnut rubies, palm seeds, sweet
corm, jackfruit, sweet coconut milk with
crushed ice.
Water Chesnut Rubies in sweet coconut
milk with crushed ice.
Sweet Sago and water chesnut topped
with coconut custard.

نودلز االرز مطهى فى الوعاء التايالندى مع
فاصوليا مبرعمة وجبنة التوفو مع الثوم االخضر
.ويقدم مع لفائف البيض
معكرونة مقلية مع قطع الدجاج والمأكوالت
البحرية مع توابل الكارى الخضراء واضافات
الريحان
أرز تايالندى بالياسمين
األرز المالصق
أرز مالصق حلو مع المانجو
حبات من الكستناء المائية وبذور النخيل والذرة
الحلوة وجاك فروت وحليب جوز الهند الحلو
ويقدم مع الثلج المجروش
حبات كستناء مياه مصبوغة باللون االحمر فى
حليب جوز الهند تقدم مع الثلج
سدقيق نخل الساغو وحبات من الكستناء المائية فى
كاسترد جوز الهند الحلو

Prep Time

25.2

58.8

