
ประเภทย ำ salad ประเภททอด Fried ไก่ผดัเมด็มะมว่ง 120
ย าวุน้เสน้ 100 มนักลัยาทอด 60 กุง้กระเทยีม 150
ย าปลาดุกฟู 120 ถัว่ทอด 60 ปลาหมกึทอดกระเทยีม 120
ย าปลากรอบ 150 ขา้วเกรยีบกุง้ 60 ไขเ่จยีวไขม่ด 100
ย าปลาหมกึสด 100 ไก่สามอยา่ง 70 ปลาสลดิทอด 80
ย าเหด็ฟาง 100 เมด็มะมว่งทอด 80
ย าเมด็มะมว่ง 80 แหนมสด 90
ย าปลากระป๋อง 70 แหนมทอด 100 ประเภทน่ึง

ย าถัว่พลู 90 แหนมหมอ้ทอด 120 ปลาชอ่นนึ่งมะนาว 220
พล่าหมู 120 หมทูอด 120 ปลาชอ่นนึ่งอสีาน 220
พล่ากุง้ 130 ไก่เมอืงทอด 200 ปลาชอ่นลุยสวน 220
ย ารวมมติรทะเล 130 กุง้ชปุแป้งทอด 150 เหด็นึ่ง+น ้าพรกิขา่ 70
ย าหมยูา่ง 120 ปีกไก่ทอด 100 ไขตุ๋่น 50
ย าเหด็หหูนูขาว 100 กบกระเทยีม 150
กุง้แชน่ ้าปลา 150 ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทยีม200 ประเภทย่ำง Grill
ย ามะมว่งสด 100 ไสอ้ัว่ 120 หมยูา่ง 120
ย ามะเขอืยาว 100 แหนมผดัไข่ 100 ซีโ่ครงยา่ง 120
หมคู าหวาน 120 ซีโ่ครงทอด 120 ตบัหมยูา่ง 120
ย าไขม่ดแดง 120 ไสท้อด 150 ลิน้หมยูา่ง 120
ย าหมยูอ 100 ตบัทอด 120 ไสย้า่ง 120
ย าแหนม 100 หมยูอทอด 100 ตบัหวานอสีาน 120
ย าผกักระเฉด 100 ไขเ่จยีว 50

ไขเ่จยีวหมสูบั 80
ประเภทแอบ็ ออเดรฟิเมอืง 200
แอบ็หมู 80 ปลาดุกฟูทอด 100
แอบ็ปลาชอ่น 70 ไขม่ดผดัไข่ 120
แหนมหมก 90 ปลาชอ่นแดดเดยีว 200
แอบ็ปลาน้อย+กุง้ 80
แอบ็ไขม่ด 100
แหนมหมก+ไข่ 100



ประเภทต้มจดื Soup ผดักระเพากบ  ทอด  สด 150 ประเภทผดัผกั
ตม้จดืเตา้หูห้มสูบั 70 ปลาหมกึผดัพรกิเผา 120 บลอ็คน ้ามนั 100
ตม้จดืเตา้หูส้าหรา่ยหมสูบั 75 แพนงหมู 120 ผดัเหด็ฟางน ้ามนั 80
ตม้จดืผกักาดดองหมสูบัดขาวหมสูบั 70 ผดัเหด็ฟางกุง้ 120
ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั 70 ผดัผกับุง้ไฟแดง 70
ตม้จดืต าลงึหมสูบั 70 ประเภทน ้าพริก Dipsa ผดัขา้วโพดอ่อน 70
ตมืจดืไขน่ ้า 70 น ้าพรกิหนุ่ม+ผกั 60 ผดัผกักากดขาว 70
ตม้จดืเหด็ฟางหมสูบั 85 น ้าพรกิอ่อง+ผกั 60 ผดัมะเขอืยาว 80
ตม้จดืปลาหมกึยดัไส้ 200 น ้าพรกิกะปิ++ผกั 80 ผดัผกัคะน้าน ้ามนั 80

น ้าพรกิปลาสด+ผกั 65 ผดัเหด็หอมน ้ามนั 100
ประเภทผดัเผด็ แคบหมู 50 ผดัเหด็หอมกุง้ 120
ผดัเผด็หมปู่า 120 น ้าพรกิเหด็หล่ม+ผกั 80 ผดักระเทยีมดองใส่วุน้เสน้80
ผดัเผด็กบกรอบ 150 น ้าพรกิตาแดง+ผกั 50 ผดัผกัโปยเลง้น ้ามนั 80
ผดัเผด็ปลาดุก ทอด  ,สด 120 หลนปเูคม็ 60 ผดัเปรีย้วหวาน 120
ผดัเผด็หมู 120 หลนปลารา้ 60 ผดัผกักาดแกว้น ้ามนั 80
ผดัเผด็ไก่ 100 หลนเตา้เจี้ยว 60 ผดัผกัหวานน ้ามนั 100
ผดัเผด็กุง้ 150 น ้าพรกิหนุ่มแมงดา+ผกั 70 ผดัผกักะเฉดน ้ามนั 80
ผดัเผด็ปลาหมกึ 120 น ้าพรกิขา่ 50 ผดัโป๊ยเซยีน 80
ผดักระเพาหมู 120 สม้ต าไทย+ปู 50 บลอ็คผดักุง้ 120
ผดักระเพาไก่ 100 มะระผดัไข่ 80
ผดักระเพากุง้ 150 ประเภทลาบ Laab เหด็หอมอบซอีิว้ 120
ผดักระเพาไขเ่ยีย่วมา้ 100 ลาบคัว่หมู 120 เหด็เขม็ทองผดัน ้ามนั 120
หมผูดัพรกิแกง 120 ลาบคัว่ไก่ 100 ผดัผกักดูน ้ามนั 80

ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อนสด,กรอบ 200 ลาบปลาดุกเมอืง 120 ยอดมะระผดัน ้ามนั 100

ผดักระเพาปลาหมกึ 120 ลาบปลาดุกอสีาน 120
ปผูดัผงกระหรี่ 200 ลาบอสีานหม,ูไก่ 120
สะตอผดัเผด็กุง้ 150 ลาบดบิหมู 120
สะตอผดักะปิกุง้ 150 หมนู ้าตก 120

ปลาเนื้ออ่อนราดพรกิ 200
ผดัเผด็ปลาชอ่น 120



ประเภทแกงไทย Thai  Curry ประเภทแกงเมืองNorthern  Curry

แกงเลยีง 180 แกงหน่อ 100
แกงป่า  กบ หม ูไก่กุง้ ไก่  หม ู กุง้ 120 แกงแค ไก่ หม ู 100
แกงเผด็กุง้  กบ  หม ู ไก่ 120 แกงโฮะ๊ 80
แกงเขยีวหวาน  กุง้  ไก่  หม ู ปลา120 แกงแค  กุง้  กบกบ  ปลา 100
แกงสม้ผกัรวม  กุง้  ปลา 180 แกงฮงัเล 120
แกงสม้ชะอม  กุง้  ปลา 180 แกงปลาดุกเมอืง 100
แกงสม้แปะซะ ปลาทอด,สด 220+ แกงปลาชอ่นเมอืง                                80120
แป๊ะซะบ๊วย 220+ แกงปลาเนื้ออ่อนเมอืง 200

แกงอ่อมไก่  หมู หม ู ปลา 120
ประเภมต้มย า Hot  Soup แกงตนูปลาดุก 90
ตม้ย ากุง้ 200 แกงตนูปลาเนื้ออ่อน 150
ตม้ย าไก่ใบมะขาม 180 แกงผกัหวานปลายา่ง    ตามฤดู150
ย าจิ้นไก่ 180 แกงผกัหวานปลายา่ง  ตามฤดูนไขม่ดตามฤดู 150
ตม้ย ากบเมอืง 200 แกงผกัเชยีงดาปลายา่งตามฤดู 100
ตม้ย าเหด็ฟาง 150 แกงผกัเชยีงดาไขม่ดตามฤดู 120
ตม้ย าปลาชอ่น 180 เจยีวผกัปงัใส่แหนม         ตามฤดู80
ตม้โคลง้ปลากรอบ 180 คัว่แคไก่  หมู 100
โป๊ะแตก 200 คัว่แคกบ  กุง้ 100
ตม้ย าปลาหมกึ 180 จอผกักาดซีโ่ครง 90
ตม้ย ารวมมติรทะเล 200 แกงขนุนซีโ่ครง 90
ตม้ขา่ไก่ 150 แกงเหด็ถอบยอดมะขาม ตามฤดู150

แกงคัว่เหด็ถอบ ตามฤดู 150


