Business Set C
Assorted dim sum 3 baskets
ติมซํานานาชนิด
Or
Roasted duck and pork
เป็ ดย่างหมูแดง
Or
Fried fish maw
กระเพาะปลาผัดแห้ง
***
Hot and sour soup Sichuan style
ซุปเสฉวน
Or
Corn soup with crab meat
ซุปข้าวโพดเนือปู
Or
Shrimps wanton soup
ซุปเกียวกุ้ง
***
Deep-fried prawns with mayonnaise
กุง้ ทอดราดครีมสลัด
Or
Sautéed Garoupa with chilli sauce Sichuan style
เนือปลาเก๋าผัดเสฉวน
Or
Braised sea asparagus in a brown sauce
หน่ อไม้ทะเลนําแดง
***
Fried rice with seafood
ข้าวผัดเศรษฐี
Or
Fried Chinese noodles with crab mea
หมีซัวเนือปู
Or
Fried large flat noodles with sliced beef
เส้นใหญ่ผดั แห้งเนือสไตล์ฮ่องกง
***
Mango pudding with cantaloupe sherbet
พุดดิงมะม่วงและเชอร์เบท
Or
Gingko nuts with syrup
แปะก๊วย
Or
Black sesame dumpling with ginger syrup
บัวลอยนํ าขิง

THB 699
*Including Chinese tea/Chrysanthemum tea

Luncheons fit for an emperor
or your CEO
Dynasty introduces new business set lunches.
Five courses start with dim sum or appetizers, then soups,
main courses and traditional desserts.
Choose among 3 sets from THB499net; delicious options
for each course.
Expertly prepared, efficiently served, to be appreciated by
mandarins and managers alike.

Business Set A

Business Set B

Assorted dim sum 3 baskets
ติมซํานานาชนิด
***
Hot and sour soup Sichuan style
ซุปเสฉวน
Or
Double-boiled black mushrooms
with bamboo pith in a clear soup
เห็ดหอมตุ๋นเยือไผ่
Or
Corn soup with chicken
ซุปข้าวโพดไก่
***
Sauteed sliced pork X.O. chilli sauce
หมูผดั ซอสเอ็กซ์โอ
Or
Fried chicken with sweet and sour sauce
ไก่ผดั เปรียวหวาน
Or
Braised iceberg lettuce with oyster sauce
ผักกาดแก้วผัดนํามันหอย
***
Fried rice with barbecued pork
ข้าวผัดหมูแดง
Or
Large flat noodles with chicken
ราดหน้าไก่
Or
Fried large flat noodles with sliced pork
เส้นใหญ่ผดั แห้งหมูสไตล์ฮ่องกง
***
Black sesame dumpling with ginger syrup
บัวลอยนํ าขิง
Or
Seasonal sliced fruit
ผลไม้สดตามฤดูกาล
Or
Sweetened bean curd
with chilled diced seasonal fruit
เต้าฮวยเย็นฟรุตสลัด

Assorted dim sum 2 baskets
ติมซํานานาชนิด
Or
Traditional roasted duck, barbecued pork
เป็ ดย่างหมูแดง
Or
Pork leg and pork ear
ขาหมูแก้วและหูหมูแก้ว
***
Fish maw soup
ซุปกระเพาะปลานําแดง
Or
Hot and sour soup Sichuan style
ซุปเสฉวน
Or
Conpoy soup
ซุปกังป๋ วย
***
Sautéed diced chicken with cashew nut
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
Or
Sautéed sliced beef tenderloin
with seasonal vegetable
เนือผัดนํามันหอย
Or
Sautéed sliced duck with black bean sauce
เป็ ดผัดเต้าซี
***
Fried rice Yang Chow style
ข้าวผัดหยางโจว
Or
Fried noodles Fookien style
บะหมีผัดฮกเกียน
Or
Large flat noodles with pork
ราดหน้าหมู
***
Chilled honeydew melon with sago
แคนตาลูปสาคูเย็น
Or
Gingko nuts with syrup
แปะก๊วย
Or
Seasonal sliced fruit
ผลไม้สดตามฤดูกาล

THB 499
Including Chinese tea

THB 599
Including Chinese tea

