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เปรีย บเสมือน บริว าร ความรักใคร่ กลมเกลีย ว ความสุข
น้ าขิงรสจั ดจ้ านถึงทรวง กั บบัว ลอยแป้ งเหนีย วนุ่ม ไส้งาดาหวานอร่ อย ทานแล้ว หยุดไม่อยู่
หากใครสนใจโต๊ะจี น เมนูมงคลนี้ ต้องรีบไปก่ อนวันที่ 5 กพ นะคะ เพราะเค้าจั ดแค่ช่ว งตรุษจี นนี้เท่ านั้น ร้านนี้อยู่บริเวณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี ค่ะ

*ราคาเซตโต๊ะจีน สาหรับ 10 ท่าน : ราคา 13,888 บาท
(เลือกได้ทั้งแบบโต๊ะ จีนหรือเมนู อะลาคาร์ ต)
1.สลัดปลาแซลมอน เป๋ าฮื้อและหอยเชลล์ฮอกไกโด ราคา 1,290 บาท Rainbow Raw Salmon, Abalone &amp; Scallop Hokkaido Platter
2.ซุปหูฉ ลามเยื่อไผ่น้ าแดง ราคา 600 บาท Braised Shark’s Fin Soup with Bamboo Pith
3.เป็ ดอบชาเขีย ว ราคา 1,050 บาท Roasted Duck with Green Tea
4. ขาหมู สาหร่ ายน้ าแดง ราคา 500 บาท (ขนาดครึ่งตัว ) Stewed Pork Knuckle with Black Moss in Brown Sauce
5.ขาห่ าน เห็ดหอม เต้าหู้และสาหร่ ายเส้นผมน้ ามันหอย ราคา 799 บาท Braised Goose Webs with Black Mushrooms, Tofu &amp; Sea Moss
in Oyster Sauce

6. ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว ราคา 800 บาท Steamed Snow Fish with Soya Sauce
7.ข้าวผัดฟิ ชเชอร์แมน ราคา 390 บาท (ขนาดเล็ก) “Fisherman” Special Fried Rice
8.บัว ลอยน้ าขิง ราคา 85 บาท Sesame Dumplings in Ginger Syrup
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Translation
With the Chinese New Year fast approaching, Hong Kong Fisherman will be offering Kong Hei Fat
Choy set menu featuring eight delectable dishes created and prepared by skilled Hong Kong chefs
with premium quality ingredients for everyone to celebrate the auspicious occasion with family
members. You can either order a la carte or set menu for 10 people. The set menu include
Rainbow Raw Salmon Fish, Abalone & Scallop Hokkaido Platter Braised Shark's Fin Soup
with Bamboo Pith, Roasted Duck with Green Tea, , Stewed Pork Knuckle with Black
Moss, Braised Goose Webs with Black Mushrooms, Tofu & Sea Moss in Oyster Sauce,
Steamed Snow Fish in Soya Sauce, Special Fried Rice "Fisherman" , and Sesame
Dumpling in Ginger Syrup. Treat yourself and the family to this special Kong Hei Fat Choy set
menu to bring good luck for the Year of the Rooster from January 27 - February 5, 2017 at
Hong Kong Fisherman, located at Lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani. For
more information and reservations, please call 02 833 5434-5. Visit website www.hkfisherman.com
and Facebook: HongKongFisherman for latest updates from the restaurant.

