อาหารไทย - จากภูมิปญญา - สูภูมิคุมกัน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ เรามีวิธีการดูแลสุขภาพและ
รักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองจากการใช้พืชสมุนไพรในการปรุงยาและปรุงอาหาร มีการนำ
สมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาใช้ประกอบอาหาร ซึ่งสมุนไพรเหล่านั้นต่างมีคุณประโยชน์
มากมายต่อสุขภาพ มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้
THE HEALTH BENEFITS OF INGREDIENTS FOUND IN THAI DISHES

For centuries, Thai people have had their own system of health care
and illness treatments. The value of Thai herbs and their physiological
actions can be looked upon as Thai wisdom by the people.
Local herbs & spices have long been used as medicines and dietary
supplement, they have been used in cooking and
its many medicinal properties.

อาหารเปนยา
แน่นนอนว่าอาหารไทยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในเรื่องของรสชาติ แต่หลายท่านอาจจะยัง
ไม่ทราบว่านอกจากความอร่อยแล้วอาหารไทยยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณทางยาที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนผสม สมุนไพร และเครื่องเทศต่าง ๆถือเป็น “สุดยอดอาหารเป็นยา”
ที่ทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยเรื่องการเผาผลาญ ลดการอักเสบ
และสรรพคุณทางยาอื่น ๆที่ดีต่อสุขภาพของคุณ
FOOD IS MEDICINE

Thai cuisine is widely known for its taste and authenticity. However,
not many people know about the health benefits that come with these
dishes. The ingredients and spices in these Thai foods are actually
considered as “superfoods.” They are able to enhance your immune
system, speed up your metabolism, combat inflammation and just
improve your general health.

หองอาหารสวนบัว I SUAN BUA RESTAURANT

เปิดบริการทุกวัน มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. และมื้อเย็น 18.00-22.30 น.
Open daily lunch 11.30-14.30 hrs., dinner 18.00-22.30 hrs.

APPETIZERS
THB
590

เมี่ยงคำปลาทับทิมกรอบ

MEANG KUM PLA TUB TIM

Benefits: Boost the body's defence mechanisms, lower
blood sugar levels, aid in nourishing bones & teeth and reducing
cell aging.

Benefits: Bolster the body's defenses against illness, lessen
light headedness, clear phlegm and ease flatulence.
ประโยชน์: เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ช่วยลดอาการวิงเวียน ขับเสมหะ
และอาการท้องอืด

390

POH PIA DOK MAI

สะเตะไกสมุนไพร

390

Chicken satay with peanut sauce and cucumber salad

Benefits: Lowering blood sugar, treating food poisoning,
curing a cold or cough and lowering cholesterol.

Benefits: Anti-cough, anti-carcinogenic and phlegm-expelling.
Relieve asthma symptoms and reduce blood pressure.

ประโยชน์: ลดคอเลสเตอรอล แก้อาการไอ หวัด แก้อาหารเป๊นพิษ และลดน้ำตาล
ในเลือด

390

THOONG THONG

ประโยชน์: เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยชะลอการเสื่อมของ
เซลล์ บำรุงกระดูก และฟัน

SATAY GAI SMUNPHIR

Edible flowers, Amaebi shrimp, rice paper rolls

ถุงทองทรงเครื่องกับ น้ำพริกมะแขวน

KRA THONG THONG LAB TORD

THB
350

Yellow baskets with spicy minced pork salad and fresh Thai
herbs

Crispy red tilapia served with kale leaves and selection of
Thai condiments

ปอเปยะดอกไม กุงหวาน แนมไขกุง

กระทงทองลาบทอด

ประโยชน์: ช่วยต้านสารก่อมะเร็ง แก้ไอ ขับเสมหะ แก้โรคหืดหอบ ช่วยลดความ
ดัน

เนื้อวากิวคลุกฝุนแจวลูกหมอน ขาวเหนียว

NEUA WAGYU YANG JAW LOOKMON KHAO NIEW

Crispy golden bags served with Sichuan pepper chilli paste

900

Grilled sirloin Wagyu beef with Esan sauce and sticky rice
Benefits: Helps with urination and menstrual flow and treats
swollen gums.

Benefits: Nourish the blood, liver and kidneys, aid the
respiratory system, relieve indigestion and expel gas from
the stomach.

ประโยชน์: แก้เหงือกอักเสบ ช่วยขับปัสสาวะ และขับระดู

390

เบือทอดกุงสมุนไพร

BUEAR THORD GOONG

Southern styled shrimp fritters and betel leaves

เรไรน้ำมะกรูด

RA RAI GAI NUM MAGROOD

Benefits: Headache relief, relaxation, support liver nutrition,
anti-fungal, anti-viral and inflammation reduction.

Steamed rice flour and sweet & sour minced chicken and
shrimp

ประโยชน์: แก้ปวดหัว ผ่อนคลาย ช่วยบำรุงตับ ต้านเชื้อรา ไวรัส ลดอาการ
อักเสบ

ทอดมันปลาแกงใต

590

THORD MUN PLA GAENG TAI

Thai fish cake served with Thai chilli sauce

ประโยชน์: บำรุงเลือด ตับ ไต ช่วยระบบทางเดินหายใจ ไล่แก๊สในกระเพาะ
แก้อาหารไม่ย่อย

Benefits: Antioxidants defend against the harm caused by
free radicals, which slows down aging and microbial growth
is inhibited.
ประโยชน์: ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการเสริมความงาม และยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์

Benefits: It defends the respiratory system. Eliminate stomach
gas, support the gastrointestinal system and blood circulation.
ประโยชน์: ช่วยระบบทางเดินหายใจ ไล่แก๊สในกระเพาะ ช่วยการทำงานระบบย่อย
อาหาร และช่วยในการไหลเวียนของเลือด

All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

390

SALADS
THB
350

ยำทวาย

YUM THAWAAI

Thai Julienne vegetables salad with steamed chicken and
chilli paste coconut dressing

Benefits: Quenches thirst, soothes a cough, boosts the immune
system, nourishes the eyes and relives stress.
ประโยชน์: เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย แก้กระหายน้ำ แก้อาการไอ ทำให้เจริญ
อาหาร บำรุงสายตา และช่วยให้อารมฌ์แจ่มใส

ประโยชน์: เป็นแหล่งใยอาหาร ช่วยลดอาการคลื่นไส้ในหญิงตั้งครรภ์
ช่วยระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดี ไล่แก๊สในกระเพาะ แก้อาหารไม่ย่อย

420

SAENG WA GOONG CHAOM GROB

Prawns salad with lime chilli sauce and crispy Acacia

HOY SHELL LUI SUAN

ประโยชน์: เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยการชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง
บำรุงสายตา และช่วยให้อารมฌ์แจ่มใส

420

Wing bean salad served with grilled river prawn (1 pcs)

ยำสมโอปูนิ่มทอดงา

YUM SOM O POO NIM THORD

Benefits: Helps to strengthen the heart, burn fat, nourish
the skin. Improve appetite and breathe easily.

ประโยชน์: ป้องกันโลหิตจาง มีใยอาหารสูง ระบบขับถ่ายดี เพิ่มความชุ่มชื้นใน
พื้นผิวกระจกตา

ประโยชน์: ช่วยทำให้หัวใจแข็งแรง เผาผลาญไขมัน ช่วยบำรุงผิวพรรณ ทำให้
เจริญอาหาร หายใจสะดวก

350

KHAO MUN SOMTUM

Thai papaya salad with shrimp paste and coconut rice
Benefits: Cures scurvy, nourishes the eyes, makes breathing
easier, heals colds and prevents infection in purulent wounds.
ประโยชน์: ช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิด บำรุงสายตา หายใจสะดวก รักษาอาการ
หวัด ยับยั้งเชื้อในการเป็นแผลหนอง

390

Pomelo salad with crispy soft-shell crab

Benefits: Prevent anemia, consume a lot of fibre, maintain
good excretion and reduce ocular surface moisture.

ขาวมันสมตำ

790

Benefits: Strengthens the immune system, nourishes eyes,
inhibits the growth of cancer cells and improves mood.

ประโยชน์: แก้อาการ เบื่ออาหาร ล้างพิษในร่างกาย บำรุงสายตา ต้านอนุมูล
อิสระ และการอักเสบ
YUM TUA PLU GOONG MAE NUM YANG

หอยเชลลลุยสวน

Seared scallops with fresh Thai herbs and chilli sauce

Benefits: The ability to cure anorexia, detoxify the body,
nourish the eyes and be high in antioxidants and
anti-inflammatory compounds.

ยำถั่วพูลกุงแมน้ำยาง

YUM WOON SEN BORAN

THB
350

Traditional spicy glass noodles salad with minced pork and
shallots

Benefits: Good source of fibre, lowers nausea and vomiting
during pregnancy, improves the function of the respiratory
system, helps the stomach to release gas and treats indigestion.

แสรงวากุงชะอมกรอบ

ยำวุนเสนโบราณ

พลาเนื้อมะเขือออนปลาฟู

PLAH NEUA MAKHEA ONN PLA FOO

Spicy grilled beef salad with Thai herbs and chilli sauce,
crispy fish
Benefits: Relieve heat in the throat, reduce fever and reduce
blood pressure. Stimulate metabolism and nourish the heart.
ประโยชน์: แก้ร้อนใน ชุ่มคอ ช่วยลดไข้ ลดความดันเลือด กระตุ้นการเผาผลาญ
บำรุงหัวใจ

All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

990

SOUP
THB
390

ตมสมขมิ้นปลากะพง

TOM SOM KHAMIN PLA KAPONG

Sweet- sour soup seabass and tamarind juice

แกงจืดลูกรอกใบกะเพรา

GAENG JUED LOOK ROG BAIKAPRAW

Egg sausage with soup and hot basil

Benefits: Enhances hunger, aids in body detoxification,
relieves stomach gas and aids in elimination.

Benefits: Reduce sugar, cure colds, relieve bloating and
cure stomach diseases.

ประโยชน์: ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยล้างพิษในร่างกาย ขับลม ช่วยในการ
ระบาย

ประโยชน์: ลดน้ำตาล แก้หวัด แน่นท้อง แก้โรคกระเพาะอาหาร

420

ตมยำเกี้ยวกุงในลูกมะพราว
TOM YUM GIEW GOONG

THB
350

เนื้อนองลายตมแซบ

NEUA NONG LAI TOM SABB

390

Spicy soup with beef

Spicy Thai dumplings with prawns in coconut shell
Benefits: Increase appetite, nourish the eyes, cure heat in
the throat and enhance the immune system.

Benefits: Helps the body detoxify, treat aphthous ulcers,
decrease cholesterol, prevent inflammation and expel in
the belly. It also helps to improve hunger.

ประโยชน์: ทำให้เจริญอาหาร บำรุงสายตา แก้ร้อนใน ชุ่มคอ เสริมภูมิคุ้มกัน
ร่างกาย

ประโยชน์: ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยล้างพิษในร่างกาย เป็นยาบำรุงแก้ร้อน
ใน ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันการอักเสบ และขับลม

460

ตมยำกุงแมน้ำ

TOM YUM GOONG MAE NAAM

Hot & sour river prawns soup with lemongrass

แกงสมเม็ดมะรุม ดอกแค ปลาทอด
GAENG SOM MARUM PLA TORD

Spicy & sour soup with Moringa Oleifern lam and crispy
fish

Benefits: Increases hunger, cleanses the bowels, treats asthma,
acts as a tonic, relieves throat heat and strengthens the immune
system.

Benefits: Reduce blood sugar and cholesterol levels.
Enhances skin health and aids in elimination.

ประโยชน์: ช่วยทำให้เจริญอาหาร ทำให้ลำไส้สะอาด แก้โรคหืดหอบ เป็นยาบำรุง
แก้ร้อนใน ชุ่มคอ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

ประโยชน์: ลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยในการระบาย
ช่วยในเรื่องผิวพรรณ

350

ตมขาไกออนแกนตะวัน

TOM KHA GAI KANTAWAN

Coconut soup with chicken, Jerusalem artichoke
Benefits: High-fiber, low-calorie diets and prevent high-fat
disease.
ประโยชน์: เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง แคลลอรี่ต่ำ ป้องกันโรคไขมันสูง

All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

420

MAIN
THB
620

พะแนงเนื้อแกมวัว ผักดอง

PA-NANG NEUA GAM WUA PAK DONG

Benefits: It has anti-stress and laxative properties.

Benefits: Curry paste contains herbs as an ingredient that
is beneficial to health.

ประโยชน์: มีสรรพคุณในการคลายความเครียด และยาระบาย

ประโยชน์: พริกแกงมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม ซี่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

490

GAENG COUR PED YANG LOOK PEACH

GAENG KHEELEK NEUA YANG

Cassia leaves curry with grilled beef

Slowed cooked beef cheek dried curry served with vegetable
pickles

แกงคั่วเปดยางลูกพีช

แกงขี้เหล็ก เนื้อยาง

แกงหมูกระทือสด

GAENG MOO KRATUA SOD

Dried red curry with pork and wild ginger

Red curry and dried fish with roasted duck and peach
Benefits: Helps to reduce flatulence, expels in the abdomen,
increase appetite, diuretic and cure cough.

Benefits: Curry paste contains herbs as an ingredient that
is beneficial to health.

ประโยชน์: ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม ทำให้เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ
แก้ไอ

ประโยชน์: พริกแกงมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม ซี่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

390

แกงหมูกรอบชะมวง

GAENG MOO GROB CHAMUANG

Eastern region curry with Cowe leaves and crispy pork
Benefits: It is a laxative. Relieves cough and relieves a sore
throat.
ประโยชน์: เป็นยาระบาย ลดอาการไอ แก้เจ็บคอ

แกงเขียวหวานไก หรือ เนื้อ โรตี

GAENG KHEAW WAN GAI , NEUA AND ROTI

390/450

Green curry chicken or beef served with roti

Benefits: Curry paste contains herbs as an ingredient that
is beneficial to health.
ประโยชน์: พริกแกงมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม ซี่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

แกงมัสมั่นเนื้อนองลาย ทุเรียนทอด

GAENG MASSMAN NEUA NONG LAI DURIAN

THB
590

590

Traditional Thai curry with beef chank and crispy durian
Benefits: Aids in metabolism and reduces fat levels.
ประโยชน์: ช่วยในการเผาผลาญ ลดระดับไขมัน

All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

390

MAIN
ผัดผงกะหรี่กุงสับปะรดยาง

PHAD PONG KAREE GOONG SUPPAROD YANG

THB
390

Stir-fried yellow curry powder with prawns and grilled
pineapple

Benefits: Helps to increase appetite, prevent prostate
cancer, gum and tooth healing.
ประโยชน์: ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยรักษาเรื่องของเหงือกและฟัน ป้องกัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก

ประโยชน์: ลดน้ำตาลในเลือด กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันอัลไซเมอร์
และช่วยลดคอเลสเตอรอล
SAI BUA PHAD KAPI HOA PLA SALMON

ผัดผักบุงไฟแดง
490

Stir-fried lotus stem served with wrapped grilled salmon

PHAD KALAMPLEE KAKHMOO

Crispy river prawns topped with tamarind sauce

Stir-fried Thai noodles with prawns and salted egg

320

Wok-fried mixed vegetables with fresh ginger
Benefits: Prevents colds, improves the digestive tract and
aids in weight loss.
ประโยชน์: ป้องกันโรคหวัด ช่วยระบบย่อยอาหารให้ดข
ี น
้ี และช่วยในการลดน้ำหนัก

Benefits: Nourish the brain, nervous system, prevent cancer
and reduce the risk of heart disease.

ผัดมะระขี้นกหมูกรอบ

PHAD MARA KHEENOK MOO GROB

ประโยชน์: ช่วยในการบำรุงสมอง ระบบประสาท ป้องกันโรคมะเร็ง ลดความเสี่ยง
ของโรคหัวใจ

Stir-fried bitter gourd, egg and crispy pork

350

Fried rice with pineapple, chicken, shrimp, cashew nut and
raisin

Benefits: Good for the heart, reduces bodily inflammation,
and stimulates blood clotting.

PHAD PAK RUAM MIT KHING SOD

590

KHAO PHAD SUPPAROD

Wok-fried cabbages with fish sauce and cracking pork

ผัดผักรวมมิตรขิงสด

ประโยชน์: ช่วยในการระบาย ช่วยรักษาเบาหวาน ป้องกันท้องผูก บำรุงรักษา
ทางเดินปัสสวะ

ขาวผัดสับปะรด

320

ประโยชน์: ดีต่อหัวใจ ช่วยควบคุมการอักเสบของร่างกาย ช่วยในการแข็งตัว
ของเลือด

Benefits: Help in excretion, help treat diabetes, prevent
constipation and cure the urinary tract.

PHAD THAI GOONG KHAI KHEM

Stir-fried morning glory with chilli

ผัดกะหล่ำปลีกากหมู
590

ผัดไทยกุงไขเค็มไชยา

320

ประโยชน์: บำรุงสายตา บรรเทาอาการตาแห้ง

ประโยชน์: ขับถ่ายคล่อง เสริมสร้างกระดูก บำรุงดวงตา แก้รอ
้ นในกระหายน้ำ
GOONG SAUCE MAKHAM

PHAD PHAK BOONG FAI DEANG

Benefits: Alleviate dry eyes and improve vision.

Benefits: Fluent excretion, strengthening bones, nourishing
eyes and relieving heat in thirst.

กุงซอสมะขามกระเจี๊ยบ

PREW WAN GOONG GROB

Stir-fried vegetables, pineapple and crispy prawns

Benefits: Helps control blood sugar levels, stimulate your
immune system, lower risk of developing alzheimer’s
disease and reduce levels of bad cholesterol.

สายบัวผัดกะป หอปลาแชลมอน

เปรี้ยวหวานกุงกรอบ

THB
350

Benefits: Helps prevent the thickening of the artery walls
and prevent cancer.
ประโยชน์: ช่วยป้องกันการหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดง ช่วยต่อต้านและ
ป้องกันการเกิดมะเร็ง

Benefits: Helps control blood sugar levels, stimulate your
immune system, lower risk of developing alzheimer’s
disease and reduce levels of bad cholesterol.
ประโยชน์: ช่วยลดน้ำตาลในเลือด กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ป้องกันอัล
ไซเมอร์ และช่วยลดคอเลสเตอรอล
All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

350

MAIN
THB
390

ปูนิ่มสมุนไพรไทย

POO NIM SAMUN PRAI THAI

Crispy soft shell crab with Thai herbs sauce

Benefits: Increase appetite, improve eyesight, ease breathing
and treat colds. Helps the digestive system and boost immunity.

ประโยชน์: บำรุงสายตา หายใจสะดวก และช่วยให้อารมฌ์แจ่มใส
ช่วยระบบย่อยอาหาร และช่วยในการลดน้ำหนัก แก้ไอ ขับเสมหะ
NUMPRIK GOONG YANG PRIK THAI ONN

NUMPRIK MAKHAM POM MOO SUB

Indian good berry chilli paste with minced pork served
with garden vegetables

Benefits: Increase breathing comfort, vision and mental
clarity. Enhances the health of the digestive system.
Helps in weight loss, cough relief and phlegm discharge.

น้ำพริกกุงยางพริกไทยออน

น้ำพริกมะขามปอมหมูสับ

ประโยชน์: ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงสายตา หายใจสะดวก รักษาอาการหวัด
ช่วยการทำงานระบบย่อยอาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน

390

Grilled shrimp paste with green pepper served with
vegetables
Benefits: Improve appetite, nourish eyesight, expels in the
abdomen and expel parasites. Prevent alzheimer's disease
and nourish the nerves.
ประโยชน์: ทำให้เจริญอาหาร บำรุงสายตา ขับลม ขับพยาธิ ป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ บำรุงประสาท

390

น้ำพริกกะปปลาทูผักทอด

NUMPRIK KAPI PLATU TORD

Shrimp paste dip with deep-fried mackerel and vegetables
Benefits: Relieve cough, expel phlegm, improve appetite,
nourish eyesight and ease breathing. Treat cold symptoms,
aids in weight management and supports the digestive
system.
ประโยชน์: แก้ไอ ขับเสมหะ ทำให้เจริญอาหาร บำรุงสายตา หายใจสะดวก
รักษาอาการหวัด ควบคุมน้ำหนัก ช่วยการทำงานระบบย่อยอาหาร

390

หลนกะทิปลากุเลาตากใบ

LHON KATI PLA KULOAW

Thai simmered salty Tiger fish with coconut milk and fresh
vegetables
Benefits: Increase appetite, clean the intestines, aids in weight
management, nourishes eyes, increase breathing comfort,
helps digestion and reduces colic.
ประโยชน์: ช่วยทำให้เจริญอาหาร ทำให้ลำไส้สะอาด ช่วยลดน้ำหนัก บำรุง
สายตา หายใจสะดวก ช่วยย่อยอาหาร ลดอาการจุกเสียด

All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

THB
350

DESSERT
THB
290

ประทุมรสรากบัวเชื่อม

PRATUMROD RAK BUA CHIUM

Thai glutinous rice balls with coconut milk and lotus root

Benefits: Lower blood pressure, create hemoglobin for red
blood cells and lessen anemia.

ประโยชน์: ช่วยย่อยอาหาร ลดความเครียด ควบคุมความดันโลหิต ช่วยบำรุง
เลือดไห้ไหลเวียนในร่างกายได้ดี และบำรุง หัวใจ ลำไส้ ไต
BABIN MAPROW ONN ICE CREAM VANILLA

ประโยชน์: ลดโรคโลหิตจาง สร้างฮีโมโกลบินให้กับเม็ดเลือดแดง ลดความดัน

290

Thai coconut pancake with vanilla ice cream
ประโยชน์: ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันเลือด

290

SOHM CHOON

MOR GAENG MEDKHANOON HOM JEW

ประโยชน์: ช่วยในการบำรุงสมอง ระบบประสาท ลดคอเลสเตอรอล ลดความ
ดัน ช่วยการไหลเวียนของโลหิต

ผลไมรวม

Benefits: Fruits are rich in vitamins that will make the body
fresh. Nourish the health and internal organs of the body.

Benefits: Rich in vitamins and antioxidants, high in fiber and
good digestive system.

ประโยชน์: ผลไม้จะอุดมไปด้วยไวตามิน จะทำให้ร่างกายสดชื่น บำรุงสุขภาพและ
อวัยวะภายในร่างกาย

ประโยชน์: อุดมไปด้วยไวตามิน ทำให้ร่างกายสดชื่น มีสารต้านอนุมูลอิสระ
มีใยอาหารสูงทำให้ระบบขับถ่ายดี

290

TUB TIM GROUB KANTAWAN

Jerusalerm artichoke in coconut milk with jackfruit and
sweet aloe
Benefits: High in fiber, low calories, preventing high-fat disease.
ประโยชน์: มีเส้นใยสูง แคลลอรี่ต่ำ ป้องกันโรคไขมันสูง

ขาวเหนียวมะมวง

350

KHAO NIEW MAMUNG

290

Thai custard with egg, jackfruit seeds and coconut milk

SEASON FRESH FRUITS

Thai sweet & sour syrup with lychee, green mango and
crispy shallots

ทับทิมกรอบแกนตะวัน

หมอแกงเม็ดขนุนหอมเจียวซอสกะทิ

Benefits: Helps to nourish the brain and nervous system.
Reduce cholesterol and blood pressure.

Benefits: Reduce cholesterol and blood pressure.

สมฉุน (ผลไมตามฤดู)

KLUEY HOM THORD ICE CREAM KRA-TI

THB
290

Banana fritters served with coconut ice cream and crumble
macadamia

Benefits: Helps digestion, reduces stress and regulates
blood pressure. Helps to nourish the blood circulation in
the body, nourish the heart, intestines and kidneys.

บาบิ่นมะพราวออน ไอศครีมวนิลา

กลวยหอมทอด ไอศครีมกะทิครัมเบิ้ลแมคคาดาเมีย

Sweet sticky rice with mango and coconut sauce
Benefits: Reduce cholesterol and blood pressure, nourish
eyes and aid in maintaining the body's and hair's health.
ประโยชน์: ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันเลือด บำรุงสายตา ช่วยดูแลสุขภาพ
ของเส้นผม และผิวกาย

All prices are subjected to 10% service charge and 7% Government tax.
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม

290

LISTED BELOW ARE SOME OF THE MOST BENEFICIAL
INGREDIENTS FOUND IN VARIOUS THAI DISHES
ตัวอยางพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยา และนิยมใชเปนสวนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไทย

กระเทียม GARLIC

ขิง GINGER

พริกไทย PEPPER

กะเพรา HOT BASIL

ตะไคร LEMONGRASS

โหระพา BASIL

เป็นวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในทุกเมนูอาหารไทย เรียกว่า ไม่ว่าจะต้ม ผัด ทอด
แกงก็ไม่สามารถขาดกระเทียมไปได้ กระเทียมจะออกรสเผ็ดร้อน
มีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือด บำรุงหัวใจและป้องกันโรคหัวใจ ช่วยควบคุม
ความดันโลหิต ช่วยขับลมและช่วยแก้อาการหวัดได้ดี
It is a staple ingredient that is present in every Thai food
dishes. Whether it's boiled, stir-fried, fried, curry, can't be
without garlic. Garlic will be spicy. It has benefited to help
nourish the blood, nourish the heart and prevent heart
disease. It helps control blood pressure, expels wind and
helps relieve cold symptoms as well.

เป็นสมุนไพรกลิ่นหอม ที่ใช้เป็นเครื่องปรุง เพื่อให้รสชาติอาหารกลมกล่อม
มีประโยชน์ในการช่วยต้านสารก่อมะเร็ง แก้ไอ อาการหอบหืด และช่วยขับ
เสมหะ ในเมนูอาหารจะใช้พริกไทยทั้งแบบสดและแบบแห้ง เป็นวัตถุดิบใน
แกงจืด ผัดเผ็ด หรือผัดทั่วไป
A fragrant herb used as a condiment to make the food taste
mellow. It is useful in helping to fight cancer-causing
substances, cure cough, asthma symptoms and help expel
phlegm. In the menu, both fresh and dried peppers are used.
It is a staple in soups, spicy stir-fries, or general stir-fries.

เป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในอาหารไทย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารและเนื้อสัตว์ได้ โดยเฉพาะอาหารทะเล ทั้งยังช่วย
เพิ่มรสชาติที่เข้มข้นให้กับอาหาร สรรพคุณของตะไคร้คือ แก้ปวด แก้
อาการฟกช้ำ แก้โรคทางเดินปัสสาวะ ช่วยขับลม แก้อาการท้องอืด
ส่วนใหญ่ใช้กับเมนูอาหารไทย เช่น ยำตะไคร้ ใส่แกง และต้มยำ
It is another local herb used in Thai food. has a unique
fragrance It helps to deodorize the fishy smell in food and
meat. Especially seafood It also adds a rich flavour to the
food. Benefits of lemongrass are to relieve pain, relieve
bruises. Cure urinary tract diseases, help expel wind, relieve
flatulence. It is mostly used in Thai dishes such as lemongrass
salad, curry and tom yum/soup.

เป็นสมุนไพรกลิ่นหอม รสชาติเผ็ดจัดจ้าน ขิงสามารถทำได้ทั้งอาหารคาว
และหวาน เช่น ไก่ผัดขิง หรือ บัวลอยน้ำขิง มีสรรพคุณช่วยยับยั้งไวรัส
ช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอล ช่วยลดความอ้วน แก้ร้อนใน และยังช่วย
บำรุงหัวใจอีกด้วย
A fragrant herb Spicy Ginger can be made in both savoury
and sweet dishes, such as stir-fried chicken with ginger or bua
loi in ginger juice. It has benefited that help stop viruses.
Helps reduce fat and cholesterol. Helps to lose weight, cure
heat, and also helps to nourish the heart as well.

ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพร มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ออกรสเผ็ดร้อน และ
มีความซ่าที่ปลายลิ้น ประโยชน์ของกะเพรามีมากมายเช่น ลดน้ำตาล
แก้หวัด แก้อาการแน่นท้อง แก้โรคกระเพาะอาหารได้ดี รวมไปถึงมีส่วนช่วย
ป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ด้วย สามารถนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารจาน
หลักของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง ผัดกะเพรา
Known as the queen of herbs has a unique fragrance hot and
spicy and there is tingling at the tip of the tongue. There are
many benefits of basil, such as reducing sugar, curing colds,
relieving bloating. good for stomach Including helping to
prevent various germs as well. It can be used as a great dish
of Thailand that is famous all over the world, such as pad
kaprao.

พืชที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่เฉพาะตัว มีเบต้าแคโรทีนสูงมาก ช่วยป้องกัน
โรคหัวใจ ป้องกันอาการอักเสบ ป้องกันข้อเข่าเสื่อม ลดคอเลสเตอรอลใน
เลือด ขับลม แก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง เมนูที่ใช้ใบโหระพามีมากมาย เช่น
แกงเขียวหวาน หอยแมลงภู่อบใบโหระพา มะเขือยาวผัดใบโหระพา หรือใส่
ในก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ เป็นต้น
A plant with a unique flavour and aroma. It is very high in
beta-carotene. help prevent heart disease, prevent inflammation, prevent osteoarthritis, reduce cholesterol in the blood,
drive wind, relieve heartburn. There are many menus that use
basil, such as green curry, steamed mussels with basil leaves.
Stir fried eggplant with basil or put in boat noodles, Chicken
Noodles, etc.

มะนาว LIME

ใบสะระแหน MINT LEAVES

ขา GALANGAL

บัวบก CENTELLA ASIATICA

ใบแมงลัก HOLY BASIL

มะขาม SIAM TAMARIND

เป็นผลไม้ที่จัดเป็นสมุนไพร มีรสเปรี้ยวและกลิ่นหอม มีวิตามินซีสูง มี
แคลเซียม มะนาวมีประโยชน์หลายอย่างในการปรุงรสอาหารไทย สรรพคุณ
เป็นยาบำรุง แก้รอ
้ นใน ชุม
่ คอ และในเมนูอาหารไทยส่วนใหญ่ตอ
้ งใช้มะนาว
ปรุงรส เช่น ต้มยำ ต้มส้ม ต้มโคล้ง ส้มตำ และยำต่าง ๆ นอกจากนัน
้ มะนาว
ยังนิยมนำมาทำน้ำผลไม้เพื่อความสดชื่นด้วยเช่นกัน
It is a fruit that is classified as a herb. It has a sour taste and
aroma. High in vitamin C and calcium. Lemon has many uses
in seasoning Thai food. Benefits as a tonic, cure heat in the
throat, and in most Thai dishes must use lemon seasoning
such as tom yum, tom som, tom klong, papaya salad and
various other salads. In addition, lemons are also popularly
used to make fruit juices for freshness as well

ใช้เป็นส่วนประกอบของแกงเผ็ด เป็นเครื่องชูรสข้าวต้มปลา ต้มกะทิไก่
ลาบ ต้มข่าไก่
คุณค่าทางอาหาร มีฟอสฟอรัส วิตามิน บี วิตามิน ซี ใยอาหาร ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา เป็นยาขับลมกินแก้โรคหืดและ โรคหลอด ลมอักเสบ
It is used as a component of red curry. It is a flavour enhancer
for rice porridge with fish, coconut milk soup with chicken,
larb, and galangal soup.
Nutritional value contains phosphorus, vitamin B, vitamin C,
dietary fiber, etc.
Medicinal benefits It is a carminative to treat asthma and
bronchitis.

ใช้ปรุงเป็นผักแกงเลียง โรยใส่ขนมจีนนํ้ายา
คุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน เอ เหล็ก ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา ใช้ปรุงเป็นยาสำหรับขับลมในลำไส้ แก้ซางชักในเด็ก
Used to cook as a vegetable curry. Sprinkle on Thai vermicelli
with coconut curry sauce
Nutritional value, vitamin A, irons, etc.
Medicinal benefits Used as a preparation for expelling wind in
the intestines to cure convulsions in children.

ใบยอ NONI LEAVES

มีรสค่อนข้างขม ใช้เป็นผักรองห่อหมก หรือ แกงอ่อม
คุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน เอ แคลเซียม ไขมัน ไนอะซิน ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา ใบใช้อังไฟ พอตายนึ่งปิดแก้เคล็ดยอก เป็น ยาขับลม
บำรุงธาตุ
It has a rather bitter taste. Use as a side vegetable for steamed
fish cake with paste.
Nutritional value: vitamin A, calcium, fat, niacin, etc.
Medicinal benefits. The leaves are used to light the fire. When
dying, steam off to cure sprains. It is a carminative, nourishing
the elements.

ใบใช้เป็นเครื่องชูรสอาหารไทยพวก พล่า ยำ ลาบ ต้มยำ
คุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน เอ เหล็ก แคลเซียม ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา น้ำที่คั้นจากต้นและ ใบ ใช้ดื่มแก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดและ
ขับลม
The leaves are used as seasonings for Thai food such as pla,
yam, larb, tom yum.
Nutritional value: vitamin A, iron, calcium, etc.
Medicinal benefits, The juice extracted from the stems and
leaves is used to relieve stomachaches.
Relieve flatulence and expel wind

ใบและก้านหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใช้ยำกับถั่วลิสง ต้นและใบสดๆ รับประทานกับ
ผัดไทย หรือจิ้มน้ำพริก
คุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน เอ แคลเซียม ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา น้ำคั้นจากต้นใช้รับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ น้ำที่ต้ม
บัวบกใช้ดื่มแก้ช้ำใน
Leaves and stems cut into small pieces. Spicy salad with
peanuts, stalks and fresh leaves. Eat with Pad Thai or dip in chilli paste
Nutritional value, vitamin A, calcium, etc.
Medicinal benefits, The juice from the tree is eaten as a diuretic.
The water boiled in gotu Kola is used to drink to heal bruises.

มะขามทั่วไปซึ่งมีรสเปรี้ยวใช้แกงส้ม แกงคั่วส้ม ทำน้ำพริก
และยำบางชนิด (มะขามสด)
คุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน ชี แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา ใบมะขามใช้เป็นยาขับเสมหะแก้ไอ แก้บิด เนื้อมะขามใช้เป็น
ยาระบาย แก้ท้องผูก
Ordinary tamarind, which has a sour taste, is used with kaeng
som, kaeng kua som, making chilli paste and some types of
salad (fresh tamarind).
Nutritional value, vitamin C, calcium, phosphorus, vitamin B, etc.
Medicinal benefits, Tamarind leaves are used as an expectorant
for coughing, dysentery, and tamarind pulp is used as a
laxative to cure constipation.

