เ ข้ ม ทุ ก ร ส ส ด ทุ ก คํา

เวลาเปด-ปด
จ.-พฤ.

10.00น. - 21.00น.

ศ.-อา.

10.00น. - 22.00น.

สํา รองที นั ง
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 093-914-9245

รั บจั ดเลี ยงทั งในและนอกสถานที

Delivery

สามารถดู เมนู ได้ ที

www.aowtakiabsea food.com

เ ค รื อ ง ดื ม

เครื องดื มแอลกอฮอลล์

เครื องดื มทั วไป/นําแข็ ง
1. นําเปล่ า (เล็ ก /ใหญ่ )

15/30

Drinking water
2. โค้ ก (เล็ ก /ใหญ่ )

20/50
35

Coke light

20

Fanta green/red /orange/s prite

35

90

140

11. ช้ า ง

75

110

12. ลี โ อ

75

110

13. รี เ จนซี บรั น ดี

400

750

240

460

240

460

Regency

75

Fresh coconut

14. แสงโสม
Sangsom

20

15. หงส์ ท อง
Hong Tong

Soda
Ice

10. ไฮเนเก้ น

Leo

Schweppe s soda lime

8. นําแข็ ง (เล็ ก /ใหญ่ )

110

Chang beer

4. แฟนต้ า เขี ยว/แดง/ส้ ม /สไปรท์

7. โซดา

75

Heineken beer

3. โค้ ก ไลท์

6. มะพร้ า ว

L

Singha beer

Coke

5. ชเวปส์ ม ะนาวโซดา

9. สิ ง ห์

S

20/50

16. ไวน์ ขาว

120

White wine
17. ไวน์ แ ดง
Red wine

120
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เมนู แ นะนํา
เข้มทุกรส สดทุกคํา

กุ้ ง แ ช่ นํา ป ล า

ห อ ย เ ช ล ล์ ย่ า ง เ น ย
ก ร ะ เ ที ย ม

ทะเลรวมเผา
**ขอสงวนสิทธ์เปลียนชนิดของหอยในเซ็ตตาม
ความเหมาะสมในแต่ละฤดูกาลและช่วงเวลา

ห่ อ ห ม ก ท ะ เ ล
ม ะ พ ร้ า ว อ่ อ น

ข น ม จี น นํา ย า ปู

เมนู แ นะนํา

นํา พ ริ ก ไ ข่ ปู ม้ า
( ไ ข่ ปู ล้ ว น )
สู ต ร จั น ท บุ รี

เข้มทุกรส สดทุกคํา

เ นื อ ปู ผั ด พ ริ ก เ ห ลื อ ง

ปูนิมผัดผงกะหรี

ปู ท ะ เ ล ไ ข่ ด อ ง
นํา ป ล า ก ว น

ต้ ม ยํา นํา ข้ น

เมนู แ นะนํา
เ นื อ ปู ก้ อ น ผั ด พ ริ ก
แ ห้ ง แ ล ะ ใ บ ก ะ เ พ ร า

เข้มทุกรส สดทุกคํา

เ นื อ ปู ห ล น เ ต้ า เ จี ย ว

หอยนางรม
สุราษฎร์

ข้ า ว ผั ด เ นื อ ปู ก้ อ น

ป ล า ก ะ พ ง ร า ด พ ริ ก

ปูทะเลไข่ดอง
นําปลากวน

เนือปูผัดต้นหอม

ไข่ฟูปูแน่น

ปูม้า/Blue Crab - ปูทะเล/Mud Crab
18. ปู ม้ า นึ ง/เผา (เช็ ค ราคาหน้ า ร้ า น)

23. เนื อปู ห ลนเต้ า เจี ยว

Soya been dipping sauce
with crab meat

Crab steamed / grilled

19. ปู ท ะเลไข่ ด อง นําปลากวน (1ตั ว )
Raw mud crab in fish sauce

24. นําพริ ก ไข่ ปู ม้ า (ไข่ ปู ล้ ว น)

350

Size M (2.5-2.9 ขีด)

395

25. เนื อปู ก้ อ นผั ด พริ ก เหลื อ ง

160

Stir-fried crab with
curry powder

20. ยํา ปู ม้ า ดอง

Spicy salad with pickled raw crab

285

Rice noodles with crap meat
sauce with vegetable

22. ขนมจี น แกงเขี ย วหวานเนื อปู
Rice noodles and green
curry with crab meat

350

Chili sauce with crab's spawn

Size S (2.2-2.4 ขีด)

21. ขนมจี น นํายาปู ป กษ์ ใ ต้

285

26. เนื อปู ก้ อ นผั ด ต้ น หอม

375

375

Stir-fried crab meat with
spring onion

285
27. เนื อปู ก้ อ นผั ด พริ ก แห้ ง และใบกะเพรา

375

Stir-fried crab meat with dry chili & basil
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เข้มทุกรส สดทุกคํา
28. ผัดผงกะหรี

------------------------Stir-fried crab with curry powder

SOFT SHELL CRAB

ิ
ปูนม

เนือก้าม และ/หรือ เนืออก
crab meat
เนือปูก้อน
lamp crab meat

275
465

575

29. ไข่ฟูปูแน่น

------------------------omelet with supreme lamp crab meat

30. แกงส้มไข่ปู+กุ้งสด ถ้วย/หม้อ 450/550

------------------------Hot&sour soup with crab's spawn,
shrimp & vegetable

ปูนิม

SOFT SHELL CRAB
31. ปูนิมทอดผัดผงกะหรี

350

------------------------Stir-fried soft shell crab with curry
powder

32. ปูนิมทอดพริกไทยดํา

350

------------------------Stir-fried soft shell crab with black
pepper

33. ปูนิมทอดกระเทียม

350

------------------------Deep fried soft shell crab with
garlic

34. ปูนิมทอดราดซอสมะขาม

350

------------------------Deep fried soft shell crab with
tamarind sauce
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ทอดมันกุ้ง

กุ้งแชบ๊วยอบเกลือ

กุ้งแช่นําปลา

กุ้ง / Shrimp
35. กุ้ ง เผา/กุ้ ง ต้ ม

39. ทอดมั น กุ้ ง

0.5kg / 1kg

Fried shrimp cake

Shrimp grilled / boiled

กุ้งขาว Whiteleg shrimp

400/750

กุ้งแชบ๊วย Banana shrimp

750/1,400

36. กุ้ ง อบเกลื อ

0.5kg / 1kg

40. กุ้ ง อบวุ้ น เส้ น

195

Shrimp steamed with glass noodles

41. กุ้ ง ชุ บ แปงทอด

Baked shrimp with salt

280

Fried shrimp balls

กุ้งขาว Whiteleg shrimp

420/785

กุ้งแชบ๊วย Banana shrimp

750/1,400

37. กุ้ ง ทอดซอสมะขาม
Fried shrimp with tamarind sauce

กุ้งขาว Whiteleg shrimp

260

กุ้งแชบ๊วย Banana shrimp

785

38. กุ้ ง แช่ นําปลา

185

42. ฉู่ ฉี กุ้ ง

260

Dry red curry with shrimp

43. กุ้ ง ผั ด พริ ก เกลื อ
Fried shrimp with chili and salt

กุ้งขาว
กุ้งแชบ๊วย

Whiteleg shrimp
Banana shrimp

260
785

180

Raw shrimp in spicy fish sauce
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RIVER PRAWN

้ แม่นํา
กุง

เข้มทุกรส สดทุกคํา
44. พล่ากุ้ง

280

--------------------------Spicy herb salad with shrimp

45. แกงส้มชะอมกุ้งสด ถ้วย/หม้อ 235/320

--------------------------Hot and sour soup with shrimp & acacia

46. แกงส้มผักรวมกุ้ง ถ้วย/หม้อ

235/320

--------------------------Hot and sour soup with shrimp and
mixed vegetables

47. ต้มยํากุ้งนําใส ถ้วย/หม้อ

250/320

--------------------------Clear tom yum with shrimp

48. ต้มยํากุ้งนําข้น ถ้วย/หม้อ

270/350

--------------------------Tom yum with shrimp

กุ้งแม่นํา

แนะนําความอร่อย!!
เพิ มความอร่อย
หอมมันลงในแกงส้มและต้มยํา
ถ้วยโปรดของคุณ เพี ยงระบุว่า
"เพิ มไข่ปูม้านึง" ด้านหลังเมนูนันๆ
แบบถ้วย
แบบหม้อ

80.150.-

RIVER PRAWN
49. กุ้งแม่นําย่างเนยกระเทียม 0.5 kg/1 kg

--------------------------Grilled river prawns with butter & garlic

Size L

900 / 1,750

50. กุ้งแม่นําย่างชีส ลาวา 0.5 kg/1 kg

--------------------------Grilled river prawns with cheese lava

Size L

950 / 1,800
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กุ้งแม่นําย่างชีส ลาวา

กุ้งแม่นําทอด
ราดนําปลา

ต้มยํากุ้งแม่นํา
นําข้น(มันกุ้ง)

กุ้งแม่นํา / River prawn
51. กุ้ ง แม่ นําเผา

0.5 kg/1 kg

Grilled river prawns

Fried river prawn with fish sauce

Size M

475 / 975

Size L

875 / 1,700

52. กุ้ ง แม่ นําผั ด พริ ก เกลื อ
Fried river prawn with chili & salt

Size M
Size L

420
900

53. กุ้ ง แม่ นําทอดซอสมะขาม
Fried river prawn with tamarind sauce

Size M
Size L

55. กุ้ ง แม่ นําทอดราดนําปลา

440
900

54. ฉู่ ฉี กุ้ ง แม่ นํา

Size M
Size L

420
900

56. กุ้ ง แม่ นําทอดกระเที ย ม
Fried river prawn with garlic

Size M
Size L

400
900

57. ต้ ม ยํา กุ้ ง แม่ นํา นําใส ถ้ ว ย/หม้ อ
Clear tom yum with river prawn

Size M
Size L

295 / 515
- / 960

Dry red curry with river prawn

Size M

445

Size L

900
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SQUID

ปลาหมึก

เข้มทุกรส สดทุกคํา
58. ต้มยํากุ้งแม่นํานําข้น(มันกุ้ง) ถ้วย/หม้อ

---------------------------

Tom yum with river prawn & shrimp pasted

Size M
Size L

345 / 550
- / 1,065

ปลาหมึก
SQUID

59. ปลาหมึกย่าง

235

--------------------------Grilled squid

60. ปลาหมึกนึงมะนาว

285

--------------------------Steamed squid with spicy lime sauce

61. ปลาหมึกผัดไข่เค็ม

225

--------------------------Stir-fried squid with salted egg york

62. ปลาหมึกทอดกระเทียม

180

--------------------------Fried squid with garlic

63. ปลาหมึกแดดเดียว

225

--------------------------Fried sun dried squid

64. พล่าปลาหมึก

180

--------------------------Spicy herb salad with squid

Size M
Size
Size
L M
Size L

345 / 550
/ 550
- 345
/ 1,065
- / 1,065
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หอยเชลล์ย่างเนย
กระเทียม

หอยลายผัดพริกเผา

หอยตลับผัดฉ่า
หอยนางรม/Oyster - หอยเชลล์/Scallop
หอยแครง/Cockle - หอยหวาน/Spotted babylon
หอยแครง / COCKLE

หอยนางรม / OYSTER
65. หอยนางรมทรงเครื อง

200

Oyster with herb and seafood sauce

66. ยํา หอยนางรม

180

Spicy oyster salad

67. ออส่ ว นหอยนางรม

180

Stir-fried oyster in Chinese style

68. หอยสุ ร าษฎร์ (เช็ ค ราคาหน้ า ร้ า น)
Giant oyster

170

Cockle grilled / boiled

71. ยํา หอยแครง

200

Spicy cockle salad

หอยเชลล์ / SCALLOP
72. หอยเชลล์ ย่ า งเนยกระเที ย ม

265

Grilled scallops with butter & garlic

หอยหวาน /
SPOTTED BABYLON
69. หอยหวานเผา/นึ ง

70. หอยแครง เผา/ลวก

73. หอยเชลล์ ผั ด ฉ่ า

350

Stir-fried spice scallops with herb

225

Spotted babylon grilled / boiled
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VENUS CLAMS
CLAMS/MUSSELS

หอยลาย/หอยตลับ
/หอยแมลงภู่

เข้มทุกรส สดทุกคํา

หอยแมลงภู่ / Mussels
74. หอยแมลงภู่อบใบโหระพา

130

--------------------------ฺBaked mussels with basil leaves

หอยลาย / หอยตลับ
Venus clams / Clams
75. ผัดพริกเผา

--------------------------Stir-fried with chili paste

หอยลาย

venus clams

200

หอยตลับ

clams

170

76. ผัดฉ่า

--------------------------Stir-fried with spicy

หอยลาย

venus clams

200

หอยตลับ

clams

170

77. ผัดใบโหระพา

--------------------------Stir-fried with sweet basil

หอยลาย

venus clams

200

หอยตลับ

clams

170
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FISH

ปลา

เข้มทุกรส สดทุกคํา
78. แกงส้มพริกนกสด ถ้วย/หม้อ

--------------------------Hot&sour fresh chili curry with fish

ปลากะพง

sea bass

190/270

ปลาเก๋า

grouper

250/345

79. แกงปา ถ้วย/หม้อ

-------------------------Spicy curry with fish

ปลากะพง

sea bass

240/310

ปลาเก๋า

grouper

295/385

ปลาทราย

sand fish

175/240

80. ฉู่ฉีปลาทู

200

--------------------------Dry red curry with short mackerel

81. ต้มยํานําใส ถ้วย/หม้อ

--------------------------Clear tom yum with fish

ปลากะพง

sea bass

240/320

ปลาเก๋า

grouper

285/395

ปลาทู

short mackerel 180/240

82. ต้มยํานําข้น ถ้วย/หม้อ

--------------------------Tom yum with fish

ปลากะพง

sea bass

285/350

ปลาเก๋า

grouper

335/435

ปลาทู

short mackerel 230/325
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ปลาเก๋า
Grouper

ปลากะพง
Sea bass

ปลาทราย
Sand fish

เมนูปลา

ปลาทู
Short mackerel

เข้มทุกรส สดทุกคํา
ปลาเก๋า
----Grouper

ปลากะพง
----Sea bass

(0.5ตัว/1ตัว)

ปลาทู
ปลาทราย
--------Short mackerel Sand fish

83. ทอดราดนําปลา
-----------Deep fried topped

535
---

250/420
--- ---

185
---

195
---

84. ทอดราด 3 รส
----------Deep fried topped with

535
---

250/420
--- ---

250
---

225
---

85.

ทอดราดพริก
---------Deep fried topped with

535
---

250/420
--- ---

220
---

190
---

86. ทอดราดพริกไทยดํา
--------------Deep fried topped with

535
---

250/420
--- ---

-

-

87.

นึงมะนาว
--------Steamed with spicy

535
---

250/420
--- ---

-

-

88. ทอดราดยํามะม่วง
-----------Deep fried topped
with raw mango
salad
-

535
--

250/420
--- ---

260
---

220
---

89.

ทอดกระเทียม
---------Deep fried topped

535
---

250/420
--- ---

200
---

165
---

ทอดขมิน
------Deep fried topped

-

-

200
---

185
---

แกงส้มแปะซะ
--------Deep fried with sour

585
---

295/495
--- ---

-

-

with fish sauce

sweet&sour sauce

sweet chili sauce

black pepper

lime sauce

with garlic

90.

with turmeric

91.

dressing
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ทะเลเผาใหญ่

ผัดเขียวหวานทะเล
มะพร้าวอ่อน

ต้มยําทะเลนําข้น

ทะเล/Mixed seafood
92. ทะเลเผา/นึ ง เล็ ก /ใหญ่

450/850

Grilled mixed seafood

93. ทะเลผั ด ผงกะหรี

230

Spicy mixed seafood salad

270

Stir fried seafood with

94. ทะเลผั ด พริ ก ไทยดํา

270

coconut cup

220

Stir fried mixed seafood

96. ผั ด ฉ่ า ทะเล

Spicy mixed seafood salad

101. ต้ ม ยํา ทะเลนําใส ถ้ ว ย/หม้ อ

280/370

Clear tom yum with mixed seafood

220

Stir fried spicy mixed seafood

97. ยํา วุ้ น เส้ น ทะเล

350

100. ห่ อ หมกทะเลมะพร้ า วอ่ อ น
Curry steamed seafood in

black pepper

with chili

350

in coconut cup

Stir fried seafood with

95. ผั ด ขี เมาทะเล

99. ผั ด เขี ย วหวานทะเลมะพร้ า วอ่ อ น
Stir fried green curry seafood

curry powder

with glass noodle

98. ยํา ทะเล

285

102. ต้ ม ยํา ทะเลนําข้ น ถ้ ว ย/หม้ อ 315/395
Tom yum with mixed seafood

103. แกงเขี ย วหวานทะเล ถ้ ว ย/หม้ อ 290/380
Green curry with mixed seafood
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PAPAYA SPICY SALAD

ส้มตํา

เข้มทุกรส สดทุกคํา

104. ส้มตําไทย

75

--------------------------Thai spicy papaya salad

105. ส้มตําปลาร้า

75

--------------------------Spicy papaya salad with fermented fish

106. ส้มตําปู ปลาร้า

80

--------------------------Spicy papaya salad with fermented fish
& salted crab

107. ส้มตําไทย ปู

85

--------------------------Thai spicy papaya salad with salted crab

108. ส้มตําไทย ปู ปลาร้า

90

--------------------------Thai spicy papaya salad with fermented
fish & salted crab

109. ตําซัว ปูปลาร้า

85

--------------------------Spicy papaya salad with rice vermicelli,
fermented fish & salted crab

110. ส้มตําทะเล

215

--------------------------Spicy papaya salad with seafood

111. ส้มตําปูม้าดอง

150

--------------------------Spicy papaya salad with raw crab
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ผัดผัก
Vegetable

ไก่
Chicken

ไก่

ไข่
EGG

CHICKEN
112. ต้ ม จื ด วุ้ น เส้ น ไก่ สั บ ถ้ ว ย/หม้ อ 120/180
Chicken soup with noodles

113. แกงปาไก่ ถ้ ว ย/หม้ อ

135/195

145/195

165/215

Tom yum with chicken

116. แกงเขี ย วหวานไก่ ถ้ ว ย/หม้ อ

121. ไข่ เ จี ย วไก่ สั บ
Thai omelet with chicken

122. ไข่ เ จี ย วกุ้ ง

120

123. ไข่ เ จี ย วหอยนางรม

150/200

120

124. ไข่ เ จี ย วปู

120

Thai omelet with crab meat

ผัดผัก

120

Chicken with cashew nut

VEGETABLE

118. ไก่ ท อดกระเที ย ม

120

Fried chicken with garlic

119. ปกไก่ ท อดเกลื อ

85

Thai omelet with oyster

Green curry with chicken

117. ไก่ ผั ด เม็ ด มะม่ ว ง

75

Thai omelet with shrimp

Clear tom yum with chicken

115. ต้ ม ยํา ไก่ นําข้ น ถ้ ว ย/หม้ อ

120. ไข่ เ จี ย ว
Thai omelet

Clear Hot&Spicy curry with chicken

114. ต้ ม ยํา ไก่ นําใส ถ้ ว ย/หม้ อ

ไข่
Egg

120

Fried chicken wing with salt

125. ผั ด ผั ก รวมมิ ต ร
Stir-fried mixed vegetable

ผักรวม

only vegetable

100

ไก่

chicken

120

กุ้ง

shrimp

195

126. ผั ด ผั ก บุ้ ง ไฟแดง

100

Stir fried morning glory

127. ผั ด ผั ก กระเฉดไฟแดง

120

Stir fried water mimosa

128. กะหลําปลี ฉ่ า นําปลา

100

Stir fried cabbage with salt
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STEAMED RICE & FRIED RICE

ข้าว / ข้าวผัด

เข้มทุกรส สดทุกคํา
129. ข้าวสวย จาน/โถ

15/60

--------------------------Steamed rice

130. ข้าวผัดผัก

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with vegetable

131. ข้าวผัดไข่

70/150/250

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with eggs

132. ข้าวผัดไก่

70/180/280

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with chicken

133. ข้าวผัดกุ้ง

80/200/300

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with shrimp

134. ข้าวผัดปลาหมึก

120/260/380

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with squid

135. ข้าวผัดปู

95/220/320

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with crab

อร่อย X2 เท่า

" ลองโรยไข่ปู ลงบน
ข้าวผัดดูสิ "

จานกลาง
จานใหญ่

80.150.-

เนือก้าม และ/หรือ เนืออก crab meat 135/285/435
เนือปูก้อน
lamp crab meat 250/475/725

136. ข้าวผัดทะเล

เล็ก/กลาง/ใหญ่

---------------------------

Fried rice with seafood

- /315/575
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คิดไม่ออก พี วาฬบอกให้
เข้ ม ทุ ก รส สดทุ ก คํา

คู่ รั ก ค ร บ ร ส

935.-/set

สํา หรั บ 2 ท่ า น

หอยเชลล์ย่างเนยกระเทียม

ปลากะพง(1/2ตัว)ทอดราดนําปลา

หอยนุ่ม ชุ่มเนย

หอมนําปลาเคียว แกล้มนํายํา

ต้มยํากุ้งนําข้น หรือใส(ถ้วย)

ส้มตําปูม้าดอง

ตัดเลียนด้วยนําซุปร้อนๆ รสเข้ม

แซ่บจีดอย่าบอกใคร
ชอบเผ็ดแค่ไหนสังเลย

ค ร อ บ ค รั ว เ ล็ ก
สํา หรั บ 4- 6ท่ า น

1,750.-/set

ข้าวผัดปูก้ามจานกลาง

หอยลายผัดพริกเผา

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

ปลากะพงทอดนําปลา
ต้มยําทะเลนําข้นหรือนําใส(หม้อ)

กะหลําปลีฉ่านําปลา

ค ร อ บ ค รั ว ใ ห ญ่
สํา หรั บ 7-10 ท่ า น

2,670.-/set

ข้าวผัดทะเลจานใหญ่

ยําวุ้นเส้นทะเล

ผัดผักรวมกุ้ง

ปูนิมผัดผงกะหรี

ปลากะพงทอดนําปลา

กุ้งชุบแปงทอด

หอยตลับผัดฉ่า

ต้มยําทะเลนําข้นหรือนําใส(หม้อ)

หากลูกค้าต้องการเปลียนแปลงรายการอาหาร พี วาฬขออนุญาต
ปรับราคาตามจริงนะคะ
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