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เร่ิมท่ีเมนูทานเล่นอยา่ง ปอเป๊ียะทอดเจ กรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ผกัห่อดว้ยแป้งบาง ตามดว้ย เผือกทอดเจ เผือกชั้นดีน าไปยแีลว้ทอดจนเหลืองกรอบกบัไส้
แปะก๊วยและผกัหลากชนิด หรือซดซุปร้อนๆ กบั ซุปขา้วโพดเห็ดหอมและเห็ดเขม็ทอง อร่อยกลมกล่อมกบั เยือ่ไผแ่ละคะนา้ฮ่องกงซอสเจ และเมนูขายดี
อยา่ง ผดัโหวงก๊วยไก่เจซอสน ้าผึ้ง ไก่เจท าจากถัว่เหลืองผดักบัโหงวยิง้ มีส่วนผสมของแปะก๊วย พุทราจีน พริกหวาน เมด็มะม่วงหิมพานต ์และเห็ดหอม 
พร้อมซอสน ้าผึ้งใหค้วามหวานตามธรรมชาติ และเมนู สาหร่ายปลาเจทอดซอสเสฉวน เน้ือปลาท าจากแป้งผสมสาหร่ายผดัซอสเสฉวนเผด็ร้อน  

และพลาดไม่ไดก้บัอีกหลากหลายเมนูอร่อย อาทิ หม่ินกัน๊ซอสเจ, เตา้หูท้อดกรอบซอสสามรส, เทมปุระผกั, ขา้วผดัไก่เจ ปิดทา้ยกบั ผดัหม่ีซัว่หมูแดงเจ ท่ี
มีเคลด็ลบัคือผดัเส้นหม่ีซัว่ดว้ยไฟแรง กบัแครอทเห็ดหอม หมูแดงเจ กะหล ่าปลี ใส่น ้ามนังาเพ่ิมความหอม หม่ีซัว่ หมายถึงอายยุนืยาว 
นอกจากน้ียงัมี 9 เมนูต่ิมซ าเจ ท าสดใหม่ทุกวนั ซ่ึงทางร้านเลือกใชว้ตัถุดิบชั้นดีน าเขา้จากประเทศฮ่องกง 

 

มาอ่ิมบุญอ่ิมใจกบัการท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ พร้อมรับบุญจากการงดเวน้เน้ือสัตวก์บัขบวนพาเหรดอาหารเจสไตลฮ่์องกง ตั้งแต่วนัท่ี 7 – 18 ตุลาคม 2561 

ณ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน 

บริเวณลอ็บบ้ี อาคาร 8 อิมแพค็ เมืองทองธานี 

ส ารองความอร่อย โทร. 02-833-5434-5 และลิ้มรสต่ิมซ าเจ 9 เมนูรวดเร็วทนัใจ ณ ร้านฮ่องกง คาเฟ่ ฟู้ ดเอเทร่ียม อาคารชาเลนเจอร์3 โทร. 02-

833-4044 

เวบ็ไซต ์www.hkfisherman.com 

เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม Hong Kong Fisherman 

Translation 

Nourish your body and soul during Vegetarian Festival at Hong Kong Fisherman 

Vegetarian Festival is one of the first and foremost religious events of the year. The festival 

aims to encourage people to keep up a high moral standard of good deeds in their actions, 

words, and thoughts, as well as to go meatless for their meals. During this year’s festival in 

October, Hong Kong Fisherman offers 11 vegetarian menu items created by two professional 

Hong Kong chefs, allowing everyone to celebrate this peaceful festival with delectable 

vegetarian dishes specially made from selective ingredients and seasoning imported from Hong 

Kong. The vegetarian menu features appetizers like Deep Fried Mixed Vegetables Spring 

Rolls, crispy rolls filled with vegetables, glass noodles, Shiitake mushroom, carrot and peas, 



Deep Fried Mashed Taro with Mixed Vegetables, Corn Soup with Black Mushroom and 

Enoki Mushroom, main dishes such as Bamboo Pith with Hong Kong Kale in Vegetarian 

Sauce, Stir-Fry Veggie Chicken with Five Nuts in Honey Sauce, Fried Bean Curd Skin and 

Black Mushroom in Vegetarian Sauce, Deep Fried Bean Curd with Three Flavor Sauce, 

Deep Fried Veggie Seaweed Fish in “Sichuan Sauce”, Vegetable Tempura, mixed deep 

fried tempura, Fried Rice with Veggie Chicken, and Stir-Fry Long Life Noodles with Veggie 

BBQ Pork. What’s more, there are 9 choices of vegetarian dim-sum made fresh daily. Come 

experience the flavorful taste of vegetarian options in Hong Kong style cuisine at Hong Kong 

Fisherman and 9 selection of vegetarian dim-sum at Hong Kong Café during October 7-18, 

2018.  

 

Hong Kong Fisherman is located at Lobby Hall 8, IMPACT Exhibition Center, IMPACT Muang Thong 

Thani, Tel. 02-833-5434-5 and Hong Kong Café at Food Atrium 3, IMPACT Challenger, Tel. 02-833-4044. 

Visit www.hkfisherman.com and Facebook fan page: HongKongFisherman for more information.  
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