NARAIWEDDING
CHINESE ONE @ 7,600.-net per table

- Deep-fried cashew nuts

ออรเดริฟ 4 อยาง
- ขนมจีบ
- เปาะเปยะทอด
- ขาหมูยัดไส
- เม็ดมะมวงหิมพานต

Fish maw soup

กระเพาะปลาน้ําแดง

Steamed chicken in soya sauce

ไกซีอิ้ว
ปลาสวรรคทอด
สลัดหอยเชลลอัดทอด

Four kinds of hors d’oeuvre
- Shumai
- Deep-fried spring rolls
- Cold stuffed pork leg

Deep-fried crispy golden fish
Deep-fried scallop salad
Spicy mixed seafood salad
Stir-fried five kinds of vegetables
Deep-fried Chinese shrimp sausages
Braised abalone in brown sauce
Best roast duck and vegetables
Dried fish maw salad
Steamed whole seabass in soya sauce
Steamed chinese mullet in plum sauce
Steamed whole seabass in spicy lime sauce or soya sauce

Braised duck soup with preserved lemons
Double-boiled bamboo pith soup with chinese herbs
Double-boiled shitake mushroom with chinese herbs
Basked rice in lotus leaf
Fried egg noodles hong-kong style
Basked rice with soya pork
Hot ginkgo nuts with fungus in syrup
Ginkgo nuts cold
Ginkgo nuts with mashed taro
Remark :

ยํารวมมิตร
ผัดโหงวกวย
แฮกึ้นทอด

เปาฮื้อไตหวันน้ําแดง
เปดอบยอดผัก
ยํากระเพาะปลากรอบ
ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว
ปลากะพงนึ่งบวย
ปลากระพงนึ่งมะนาว
เปดตุนมะนาวดอง
เยื่อไผตุนยาจีน
เห็ดหอมตุนยาจีน
ขาวหอใบบัว
หมี่ผัดฮองกง
ขาวอบหมูซีอิ๊ว
เห็ดหูหนูขาวแปะกวยรอน
แปะกวยเย็น
เผือกกวนแปะกวย

การันตี 30 โตะขึ้นไป สํารอง 2 โตะ / การันตี 50 โตะขึ้นไป สํารอง 3 โตะ / การันตี 70 โตะขึ้นไป สํารอง 4 โตะ

price quoted is inclusive of applicable government tax and
Narai Hotel does not charge for service
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NARAIWEDDING
CHINESE TWO @ 8,200.-net per table

- Deep-fried cashew nuts

ออรเดริฟ 4 อยาง
- ขนมจีบ
- เปาะเปยะทอด
- ขาหมูยัดไส
- เม็ดมะมวงหิมพานต

Braised shark’s fin soup with crab meat

หูฉลามเนื้อปู

Steamed chicken in soya sauce

ไกซีอิ๊ว
ปลาสวรรคทอด
สลัดหอยเชลลอัดทอด

Four kinds of hors d’oeuvre
- Shumai
- Deep-fried spring rolls
- Cold stuffed pork leg

Deep-fried crispy golden fish
Deep-fried scallop salad
Stir-fried five kinds of vegetables
Spicy mixed seafood salad
Deep-fried chinese shrimp sausage
Braised abalone in brown sauce
Dried fish maw salad
Braised roast duck and vegetables
Steamed whole seabass in soya sauce
Steamed whole seabass in plum sauce
Steamed whole seabass in spicy lime sauce or soya sauce
Braised duck soup with preserved lemons
Double-boiled bamboo pith soup with chinese herbs
Double-boiled shitake mushroom with chinese herbs
Basked rice in lotus leaf
Fried egg noodles hong - kong style
Basked rice with soya pork
Ginkgo nuts with milk
Hot ginkgo nuts in syrup
Ginkgo nuts with mashed taro
Remark :

ผัดโหงวกวย
ยํารวมมิตร
แฮกึ้นทอด

เปาฮื้อไตหวันน้ําแดง
ยํากระเพาะปลากรอบ
เปดอบยอดผัก
ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว
ปลากะพงนึ่งบวย
ปลากระพงนึ่งมะนาว
เปดตุนมะนาวดอง
เยื่อไผตุนยาจีน
เห็ดหอมตุนยาจีน
ขาวหอใบบัว
หมี่ผัดฮองกง
ขาวอบหมูซีอิ๊ว
แปะกวยนมสด
แปะกวยรอน
เผือกกวนแปะกวย

การันตี 30 โตะขึ้นไป สํารอง 2 โตะ / การันตี 50 โตะขึ้นไป สํารอง 3 โตะ / การันตี 70 โตะขึ้นไป สํารอง 4 โตะ

price quoted is inclusive of applicable government tax and
Narai Hotel does not charge for service
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NARAIWEDDING
CHINESE THREE @ 9,200.-net per table

- Deep-fried cashew nuts

ออรเดริฟ 4 อยาง
- ขนมจีบ
- เปาะเปยะทอด
- ขาหมูยัดไส
- เม็ดมะมวงหิมพานต

Braised shark's fin soup with crab meat

หูฉลามเนื้อปู

Barbecued suckling pig

หมูหัน

Stir-fried five kinds of vegetables

ผัดโหงวกวย

Four kinds of hors d’oeuvre
- Shumai
- Deep-fried spring rolls
- Cold stuffed pork leg

Dried fish maw salad
Deep-fried scallop salad
Braised abalone in brown sauce
Deep-fried chinese shrimp sausages
Braised whole duck with chestnuts
Steamed whole seabass in soya sauce
Steamed whole seabass in spicy lime sauce
Steamed whold seabass in plum sauce
Double-boiled bamboo pith soup with chinese herbs
Double-boiled three combinations with chinese herbs
Double-boiled shitake mushroom with chinese herbs
Basked rice with soya pork
Fried egg noodles hong - kong style
Fried egg noodle with shredded chicken
Ginkgo nuts with milk
Hot ginkgo nuts in syrup
Ginkgo nuts with mashed taro
Remark :

ยํากระเพาะปลากรอบ
สลัดหอยเชลลอัดทอด
เปาฮื้อไตหวันน้ําแดง
แฮกึ้นทอด
เปดยัดไสเกาลัค
ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว
ปลากะพงนึ่งพริกมะนาว
ปลากะพงนึ่งบวย
เยื่อไผตุนยาจีน
สามเซียนตุนยาจีน
เห็ดหอมตุนยาจีน
ขาวอบหมูซีอิ้ว
หมี่ผัดฮองกง
โกยซี่หมี่
แปะกวยนมสด
แปะกวยรอน
เผือกกวนแปะกวย

การันตี 30 โตะขึ้นไป สํารอง 2 โตะ / การันตี 50 โตะขึ้นไป สํารอง 3 โตะ / การันตี 70 โตะขึ้นไป สํารอง 4 โตะ

price quoted is inclusive of applicable government tax and
Narai Hotel does not charge for service
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