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ชวนชิมอาหารเจในเทศกาลอิมบุญอิ มใจโดยร้ า นฮ่ องกง ฟิ ชเชอร์ แมน
อัพเดทเมือ : 6 ตุลาคม 2558 13:50:46

ชวนชิมอาหารเจในเทศกาลอิมบุญอิ มใจโดยร้ า นฮ่ องกง ฟิ ชเชอร์ แมน

1 ปี ผ่านไปอย่างรวดเร็ วเมือเทศกาลกิน เจโดย

ฮ่ องกง ฟิ ชเชอร์ แมนได้ จัดเมนู 9 มงคลอีกครัง เทศกาลทีมีแต่บุญ การงดทานเนือปราศจากการฆ่ าสัตว์ตดั ชีวิตช่ วยให้ ระบบ
ย่อยอาหารได้ ลดการทํางานหนักอีกด้ วย อีกทังทางฮ่องกง ฟิ ชเชอร์ แมน ก็ไม่ได้ จดั แต่เมนูยอดฮิตอย่างเดียวโดยได้ สร้ างสรรค์
อาหารสูตรใหม่ๆทีมี รสชาติน่าลิมลองออกมา จนครังนีได้ อาหารเจทีมีรสชาติอาหารทีลงตัวมากๆ สามารถทานได้ เอร็ดอร่อย
โดยทีไม่ ตา่ งจากอาหารปกติ งานนีต้ องยกนิวโป้ งแรงๆให้ กบั เชฟปี เตอร์ ไลย์ และเชฟชานยิวแลม 2 เชฟอาหารฮ่อ งกงชือดัง สุด
ยอดฝี มือของร้ านฮ่องกง ฟิ ชเชอร์ แมนกันเลยทีเดียว

เมนู อาหารเจ เป็ นชุ ด ราคา 8,800 บาท สําหรับ 10 ท่ าน และสามารถสังเป็ นอะลาคาร์ ทได้ สําหรั บลูกค้ าทีต้ องการ
ทานแบบจานเดียว และยังมีติมซําเจให้ เลือก กว่ า 6 รายการ


เปาะเปี ยะข้ าวเหนียวผักรวม



ซุปเยือไผ่ผักขมลูกชินเห็ด



ฟองเต้ าหู้รากบัวผัดวุ้น เส้ น



ผัดโหงวก้ วยไก่เจซอสนําผึง



เต้ าหู้ทอดกรอบซอสสามรส



สาหร่ ายปลาเจซอสเปรี ยวหวาน



มะเขือสอดไส้ หมูเจผัดเสฉวน



ข้ าวผัดเจเสฉวน



แปะก้ วยเห็ดหูหนูต๋นุ มะพร้ าวอ่อน

เมนูโปรโมชั นอาหารเจ จะเริมตังแต่ วันที 9-31 ตุลาคม 2558 ทัง 2 สาขา ทีสาขาอิมแพ็ค โทร.0-2833-5434 และ
สาขาโครงการเควิลเลจ ชัน โซน เคสแควร์ โทร. 02-661-5908 ติดตามข่ าวสารจากทางร้ านได้ ที
เว็บไซต์ www.hkfisherman.com และเฟซบุ๊ค Hong Kong Fisherman



เปาะเปี ยะข้ าวเหนียวผักรวม เลือกใช้ แป้ งเปาะเปี ยะนําเข้ าจากฮ่องกงทีทอดแล้ วกรอบได้ นานมาสอดไส้ ผกั วุ้นเส้ น
เห็ดหอม แครอท ถัวลันเตา ไก่ เจ ปลาเจและข้ าวเหนียวคัดเกรด นําไปทอดจนสีเหลืองทอง กรอบนอกนุ่มใน เมือ
เวลารับประทานเข้ าไปเนือจะไม่แตก และมีรสสัมผัสดีกว่าปอเปี ยะทัวไป



ซุปเยือไผ่ผักขมลูกชินเห็ด นํ าซุป เคียวนานกว่า 6 ชัวโมงจากผักกะหลําปลี แครอท และเห็ดหอม เวลารับประทาน
จะมีเยือไผ่ ผักขม ลูกชินเห็ดทีอร่อ ยมาก ทีทํามาจากโปรตีน และเห็ดหอม ทีรับประทานแล้ วจะได้ รสชาติเหมือนของ
จริ งแต่ได้ สารอาหารครบถ้ วน



ฟองเต้ าหู้รากบัวผัดวุ้น เส้ น เลือกใช้ รากบัวอ่อนๆ พร้ อ มฟองเต้ าหู้ เห็ ดหอม แครอท อย่างดี แล้ วนําไปตุ๋นก่อนนํามา
ผัดใส่ซอี ิว ฮ่องกง และวุ้นเส้ นอย่างดี พร้ อมใส่เต้ าหู้ยีเพิ มรสชาติ



ผัดโหงวก้ วยไก่เจซอสนําผึง เลือกใช้ ถวเหลื
ั องนํามาทําเป็ นไก่ เจผัดเข้ ากันดีกับแปะก้ วยพริ กหยวก 3 สี ใส่ แครอท
และถัวหิมพานต์ พร้ อมซอสนําผึงเพิมรสชาติกลมกล่อม



เต้ าหู้ทอดกรอบซอสสามรส นําเต้ าหู้ญีปุ่ นไปทอดให้ กรอบนอก นุ่มใน พร้ อ มราดนําซอส สไตล์ฮ่องกง ทีใส่แครอท หัน
เป็ นลูกเต๋า ข้ าวโพด และถัวลันเตา ทานไปกับเต้ าหู้ เมนูนีรสชาติเข้ มข้ น และเนือสัมผัสของเต้ าหู้เบา รับประทานได้
ง่าย



สาหร่ ายปลาเจซอสเปรี ยวหวาน ***** ห้ าดาวเลยครับจานนี จุดเด่นของเมนูนีอยู่ทีเชฟได้ รังสรรค์ ปลาเจ ได้ เหมือน
รสชาติปลาแท้ ๆโดยใช้ แป้ง กับสาหร่าย และนําไปผัดกับซอสเปรี ยวหวาน เป็ นสูตรเฉพาะของทางร้ าน พร้ อมใส่พริ ก 3
สี ทีมีคณ
ุ ประโยชน์ ที รับประทานด้ วยกันลงตัว ไม่ เลียนจนเกินไป



มะเขือสอดไส้ หมูเจผัดเสฉวน นํามะเขือเขียวยาวไปต้ มก่อนให้ สกุ ในระดับหนึงและรีบนําขึนมาพักไว้ หลังจากนันจึ ง
นําไปผัดกับหมูเจ กับซอสสไตล์เสฉวน ทําให้ มะเขือนุ่มกลมกล่มลงตัวกับส่วนผสมอืนๆ



ข้ าวผัดเจเสฉวน นําข้ าวหอมมะลิมาผัดกับซอสเสฉวน ซึงทําจากพริก กระเทียม หอมแดง เต้ าเจียว นํามาปั นรวมกัน
ได้ รสชาติเผ็ดร้ อนหอมอร่ อย พร้ อมหมูแดงเจ และผักหลากสี อาทิ แครอท เห็ด ข้ าวโพด ถัวลัน เตา เพิมความอร่อย



แปะก้ วยเห็ดหูหนูต๋นุ มะพร้ าวอ่อน รสหวานละมุนด้ วยมะพร้ าวอ่อนชันดีทีนํามาตุน๋ กับแปะก้ วย และเห็ดหูหนู
ขาว รับประทานร้ อนๆแล้ วสดชืน และสบายท้ อง ถือ ว่าเป็ นของหวานรับประทานเล่นอย่ างดี

ครบเซม เมนู 9 มงคล ในภาพทีเห็นเป็ น เมนูทีปรับให้ เหมาะกับ 4-5 ที ถ้ ามาชุดใหญ่ 8800 บาท นีจะอลังการกว่านีมาก

ปิ ดท้ ายด้ วย เชฟ แลม สุดหล่อ สุดยอดเชฟอาหารฮ่องกง

Translation
For those of you who want to go meatless and be a part of celebrating this year’s Vegetarian Festival with 9
selective menus delicately prepared by our highly skilled Hong Kong chefs, chef Peter Lai and Chan Yiu Lam
including Mixed Vegetables & Sticky Rice Spring Roll, Amaranth, Bamboo Pith & Mushroom Ball Soup, Braised
Lotus Root, Bean Stick & Glass Noodle, Stir-fried Veggie Chicken with Five Nuts in Honey sauce which is very
good for your brain, Deep Fried Bean Curd with Three-flavored Sauce, Deep Fried Seaweed Fish Roll in Sweet &
Sour Sauce, Stewed Eggplant with Veggie Pork Intestine "Sichuan" Style, Spicy Vegetarian Fried Rice, and
vegetarian dessert Double Boiled Snow Fungus & Gingko Nuts. You can either choose to enjoy a la carte menu or
a set menu for 10 persons. These delicious vegetarian menus are available from 9 To 31 October 2015 Come
experience the flavorful taste of Hong Kong style cuisine at one of the two branches of Hong Kong Fisherman:
IMPACT branch, located at Lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center, IMPACT Muang Thong Thani, Tel. 02-8335434-5 and K Village branch, located on 2nd Floor, K-Square Zone, K Village, Sukhumvit 26, Tel. 02-661-5908.
Visit www.hkfisherman.com and Facebook: HongKongFisherman for more information.

