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ประสบการณ�ใหม�ของการลิ�มรส พบกับความสดกรอบ 
หวานฉํ่า หอมอร�อยจากวัตถุดิบคัดสรรที่เดินทางมาไกล
กว�า 845 กโิลเมตร จากดอยตุงเพ�อ่พบปะความเช�ย่วชาญ
และความคิดสร�างสรรค�ของร�านอาหารชั�นนํา กลายเป�น
เมนูพร�เมียมสุดพ�เศษที่ไม�อาจหาได�จากท่ีไหน นอกจาก
ที่ศูนย�การค�า ดิ เอ็มโพเร�ยมและ ดิ เอ็มควอเทียร�เท�านั�น

ANOTHER HOUND CAFÉ

ศูนย�การค�า ด ิเอม็โพเร�ยม
และ ด ิเอม็ควอเทียร� ร�วมกับ 
ดอยตุง เสิร�ฟความอร�อย
กับเมนูสุดพ�เศษรังสรรค�
ด�วยวัตถุดิบคุณภาพจาก
ดอยตุงโดยร�านอาหารชั�นนํา
ที่นี่ที่เดียว
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EMPORIUM/1F

ซ�โ่ครงหมูดําเน้ือนุ�มจากดอยตงุ 
หมกัซอสท่ีเค่ียวจนหอมก�อนนํา
ไปย�าง โปะมาบนข�าวหอมมะลิ 
มาคู�กบักนุเช�ยงทอดไข�ยางมะตูม
ผักเบบี้บ�อกฉ�อยลวก พร�อม
แกงจ�ดประจําวัน

ข�าวซ�่โครงหมูดําย�าง

สปาเกตตีกระดูกหมูดําน้ําเง�้ยว
ขลุกขลิก สปาเกตตีเส�นดําผัด
กบัซอสนํา้เง�ย้วและกระดูกหมูดํา
เคีย่วจนเข�มข�น โรยด�วยกระเทียม
เจ�ยว เสริ�ฟพร�อมมะเข�อเทศย�าง 
เข�ากันอย�างดีกับผักแนมแบบ
จาวเหนือ

สปาเกตตีนํ้าเง�้ยว

ก�วยเต๋ียวเร�อหมูตุ�นสูตรแซ�บ
หมักหมูสไลซ�ช�้นใหญ�ให�นุ �ม
ในนํ้าซุปหอมเข�มข�น คั�วพร�ก
จนหอมฉุย โรยแคบหมูและ
กากหมู จ �๊ดจ �าดด�วยน้ําส�ม
สายชูหมักข�าว

ก�วยเตีย๋วเร�อหมูดาํน้ําตก

ไอศกร�มงาดํารสชาติกลมกล�อม 
เพ�� มความ crunchy ด�วยครมัเบิ�ล
งาข�้ม�อนและแมคคาเดเมียจาก
ดอยตุง

ไอศกร�มงาดําครัมเบิ�ล
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สันคอหมูดําย�างจ�้มแจ�ว ลาบหมูดําสามชั�นทอดกรอบ
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ต�มยําปลานิลผักกาดดอง
พร�กอาหม�อ

ลิ �มรสชาติต�มยําปลานิลท่ีอุดมไปด�วย
สมุนไพรพ�้นบ�าน เผ็ดร�อนอย�างแตกต�าง 
ด�วยน้ําพร�กอาหม�อสูตรต�นตํารับของ
ชาวอาข�า

สนัคอหมดํูาแทรกด�วยชั�นไขมัน ย�างจนได�
ความนุ�ม ชุ�มฉํา่ เพ��มรสชาติด�วยนํา้จ�ม้แจ�ว
ฉบับอสีานร�วมสมยั ใส�ทั�งความคดิสร�างสรรค�
และวัตถุดิบชั�นดี

เนื้อหมูดําสามชั �นส�งตรงจากดอยตุง 
หั�นบางๆ ทอดกรอบขบัให�รสชาติโดดเด�น
ยิ�งข�้น คลุกเคล�ากับเคร�่องปรุงลาบอย�าง
พอดิบพอดี

Kinoko Salad Roasted Beef SaladZuwai Kani Salad

เนื้อจากส�วนขาของปูซูไว นุ�มฟู หวานๆ 
ส�งตรงจากฮอกไกโด ปรุงรสด�วยสูตร
พ�เศษจากทางร�าน เสิร �ฟบนผักสลัด
สดใหม�จากทางดอยตุง

เหด็คิโนะโกะขนาดใหญ� หมกัด�วยซอสโชยุ
สตูรพ�เศษของทางร�าน ย�างให�หอม ทานกบั
นํา้สลดัพอนส ึท่ีมีส�วนผสมของนํา้ส�มยสูุ
คั�นสด คลุกเคล�ากับผักสลัดสดๆ จาก
ทางดอยตุง

เนือ้วากวิจากทาคายามาเกรด A3 ติดมัน
กาํลงัดี ย�างแค�พอสกุด�านนอก สไลซ�บางๆ 
นําไปแช�ในซอสพอนสึสูตรของทางร�าน 
ก�อนนาํมาทาด�วยนํา้มันเห็ดทรฟัเฟ�ลบางๆ 
วางบนหน�าสลดัผักสดๆ จากทางดอยตุง

GINZA SHABU-TEN EMQUARTIER/8FCAFÉ CHILLI EMQUARTIER/8F
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GREYHOUND CAFÉ

06

EMQUARTIER/2F HOKKAI-DON EMQUARTIER/6F

ลาบคั�วไก�ดําดอยตุง คั�วนัวๆ 
กบันํา้พร�กอาหม�อแบบทางเหนือ
แท�ๆ  มาพร�อมสนัคอหมดํูาหมัก
น้ําพร�กอาหม�อจนรสชาติเข�าเน้ือ 
ย�างหอมๆ อร�อยหนุบหนับ ทาน
กบัข�าวเหนียวโรยงาข�ม้�อนหอมๆ 
ห�อใบตองแบบดั�งเดิม

ลาบคั�วไก�ดํา
สันคอหมูดําย�าง

สตูรลบัจากสาวเหนอืในเกรฮาวด� 
กลายมาเป�นเมนูแสนอร�อย
ใช�ซ�่โครงกระดูกหมูดําดอยตุง
มาเคี่ยวกับน้ําพร�กนํ้าเง �้ยว
และมะเข�อเทศ ต�มข�ามคืน จน
กลมกล�อมเข�าเนื้อ คลุกเคล�า
กับขนมจ�น เสิร�ฟมาพร�อมกับ
แคบหมู และผักกาดดอง ลาํแต�ๆ

ขนมจ�นหมูดําน้ําเง�้ยว

ข�าวหอมมะลิชั�นดีและงาข�้ม�อน
จากดอยตุง กลายมาเป�นข�าวยาํ
แบบป�กษ�ใต� มิกซ�กับยําแหนม 
เคร�่องครบแบบชาวดอย ทั�ง
เบคอนทอด หมูดําไส�อั�วดอยตุง 
ถั�วอนิคา ผกัสมนุไพรนานาชนิด 
คลุกเคล�านํ้ายําสูตรเฉพาะ

ข�าวยําหลงดอย

แจงลอนเน้ือหมูดําเช �้อสาย
เหมยซาน สอดไส�เบคอนรมควนั
เสียบตะไคร�หอม ย�างร�อนๆ 
เสริ�ฟพร�อมข�าวสวยออร�แกนิก
หุงพร�อมงาข�้ม�อน อาจาดและ
ผักเคียง

แจงลอนหมูดํา

Salmon Skin Salad Seafood SaladMaguro Sashimi Salad

ฮอนมากโุร�มยิาทาเกะ แบรนด�ดังจากญีปุ่�น 
นําเข�าสดใหม� เน้ือปลาหวานๆ ลนไฟพอ
หอม ทานกับสลัดผักสดใหม�จากดอยตุง 
ผสมผสานความเป�นไทยด�วยนํา้ยาํรสชาติ
จัดจ�าน เข�ากันอย�างลงตัว

ปลาแซลมอนจากนอร�เวย� ใช�หนังปลา
ส�วนท�อง ติดเน้ือปลาและมันเลก็น�อย ทอด
กรอบๆ มีความมนัของเน้ือปลา ตัดเลีย่น
ด�วยน้ําสลดัและผักสดๆ จากทางดอยตุง

สลดัปลาดิบรวม 5 ชนิด ทั�งมากโุร� แซลมอน 
ทาโกะ ฮอกิไก และกุ�งหวาน กับน้ําสลัด
สูตรงานําเข�าจากญี่ปุ�นของทางร�านและ
ผักเรดโอ�คจากดอยตุง



09

KUB KAO’ KUB PLA 

08

EMQUARTIER/7F LA MONITA MEXICAN URBAN CANTINA EMQUARTIER/7F

ตอบรับความเผ็ดร�อนด�วยความหอมนุ�ม
ของข�าวหอมมะลิไทยในจานอาหารตํารับ
คิวบา กินคู�กับเน้ือเป�ดตุ�นกับซอสสูตร
เฉพาะ ราดด�วยไข�ดาว ซลัซ�าสด และซอส
เม็กซ�กัน

Duck Arroza la Cubana 
Jasmine Rice by Doi Tung

ข�าวหอมมะลหุิงสกุใหม� ราดหน�าด�วยไข�ดาว
ร�อนๆ ซัลซ�าสด และซอสเม็กซ�กัน เสิร�ฟ
เคียงข�างกับเน้ือนิวซ�แลนด�ร�บอายย�าง 
ปรงุด�วยซอสและเคร�อ่งเคยีงสไตล�เม็กซ�กนั
La Monita

Steak Arroza la Cubana
Jasmine Rice by Doi Tung

นํ้านมข�าวสไตล�เม็กซ�กัน เคร�่องด่ืมเย็น
รสหอมหวานให�ความสดช�่นท่ีทําจาก
น้ํานมข�าวหอมมะลิแดงแบบไทยๆ ของ
ดอยตุง เพ��มความหอมด�วยผงช�นนามอน

Red Horchata
Red Rice by Doi Tung

แกงกะทิใส�เบคอนหมูดํา ปรงุด�วยพร�กแกงเข�มข�นสตูรเฉพาะ ได�ทั�งความเปร�ย้ว เคม็ และหวานเลก็น�อย 
ใส�ยอดผักบุ�งอ�อน เพ��มกลิ�นหอมด�วยใบมะกรูด ทานคู�กับข�าวหอมนิลคุณภาพจากดอยตุง

แกงเทโพเบคอน



ข�าวหอมมะลติ�นฤดูคดัพ�เศษจากเช�ยงราย 
ปรงุรสกลมกล�อมในหม�อดิน เสริ�ฟพร�อม
สามชั�นหมูดําจากดอยตุง ที่ผ�านกรรมว�ธี
หมักข�ามคืน ย�างจนกรอบนอกนุ�มใน 
โรยด�วยกระเทียมพร�กเกลือสูตรเด็ดของ
ทางร�านให�หอมฟุ�งตั�งแต�ยงัไม�เป�ดฝาหม�อ

ข�าวอบสามชั�นหมูดําย�าง
คั�วกระเทียมพร�กเกลือ เนื้อไก�กระดูกดําจากดอยตุง เสิร�ฟคู�กับ

น้ําซุปแจ�วฮ�อน หอมกรุ�นกลิ�นสมุนไพร
ท�องถิ�นอสีาน มาพร�อมชดุผักสดนานาชนิด
ไม�ว�าจะเป�นผักแพว ผักช�ฝรั�ง โหระพา 
ผักกาดขาว กะหลํา่ปล ีเหด็ภูฐาน และเหด็
หลนิขาว นอกจากนีย้งัมีน้ําจ�ม้แจ�วมะขาม 
และนํ้าจ�้มซ�ฟู�ดที่ปรุงสดใหม�ด�วยวัตถุดิบ
คุณภาพเยี่ยม

เซ�ตไก�ดํา ซุปแจ�วฮ�อน

ซ�่โครงหมูดําจากดอยตุงตุ�นจนนุ�ม และ
นําไปย�างจนหอมกับซอสปลาเค็ม ท่ีให�
รสชาติอันเป�นเอกลักษณ�จากเน้ือปลา
อินทร�เค็มและสมุนไพรนานาชนิด

ซ�่โครงหมูดําดอยตุงย�างกับ
ซอสปลาเค็ม
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MOKUOLA HAWAII

10

EMQUARTIER/6F POT MINISTRY EMQUARTIER/8F

ชาคุณภาพคัดสรรจากเกษตรกรผู�เช�่ยวชาญเร�่องชา ภายใต�โครงการพัฒนาดอยตุง ที่ช�วยควบคุม 
ดูแลการผลิตชาปลอดสารพ�ษมาเป�นเวลานานกว�า 20 ป�

ชาอู�หลง



NARA THAI CUISINE EMQUARTIER/7F NARA THAI CUISINE EMQUARTIER/7F

หลนแฮมหมูดํากล�วยฉาบ / ลุยสวนผัก / 
เมี่ยงดอกไม� 

APPETIZER

เร�ยกนํ้าย�อยด�วยเมนูกินง�าย อย�างหลนแฮมหมูดําเสิร�ฟคู�กับ
กล�วยฉาบ ลุยสวนผัก และเมี่ยงดอกไม�แสนสดใสที่ใช�ผักจาก
ดอยตุง

ต�มยําเก๊ียวไก�ดํา

SOUP

เกี๊ยวแป�งบางอัดแน�นด�วยเนื้อไก�ดําที่ได�รับการเลี้ยงดูตาม
ธรรมชาติในน้ําซุปร�อนๆ เต็มไปด�วยคุณประโยชน�ต�อร�างกาย 
ด�วยรสชาติเข�มข�นของเคร�่องต�มยํา

แกงแห�งซ�โ่ครงหมูถั�วดาวอนิคา / มะเข�อยาวหน�ากุ�ง
กะเพรา / ผัดยอดมะระปลาเค็มกรอบ / 
ฟ�กทองผัดไข� / ข�าวฮางงอกห�อใบบัว

MAIN COURSE

แกงแห�งซ�่โครงหมูถั�วดาวอินคาสูตรเฉพาะ มะเข�อยาวยัดไส�กุ�ง
ราดซอสกะเพรา พร�อมผัดยอดมะระและเมนฟู�กทองผัดไข�จาก
ดอยตุง เสิร�ฟพร�อมกับข�าวฮางงอกห�อใบบัวหอมนุ�มจาก
ภูมิป�ญญาพ�้นบ�าน

คําหวาน
วัตถุดิบชั�นเลิศ ผสมกับผลิตผลชั�นดีจากดอยตุง ไม�ว�าจะเป�น
ถั�วดาวอินคา ฟ�กทอง และธัญพ�ชนานาชนิด มาสร�างสรรค�
เมนูของหวานท่ีดีต�อสุขภาพ

DESSERT
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SAVA ALL DAY DINING EMQUARTIER/6F SOUTH TIGER EMQUARTIER/6F
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พาสตาไส�อั�วหมูและงาม�อนแกงฮังเลหมูดําใส�ถั�วแมคคาเดเมีย

สันคอและสามชั�นหมูดําต�มจนเป��อยในเคร�่องแกงฮังเลเข�มข�น 
ทุกคําเต็มไปด�วยรสชาติ เติมความกรุบกรอบหอมมันด�วย
ถั�วแมคคาเดเมีย

ผสานวัฒนธรรมตะวนัตกกบัตะวนัออก ผ�านการนําไส�อั�วหมูดํา
หั�นเป�นช�น้พอดีคาํผัดกบัเส�นพาสตาเหนียวนุ�ม เพ��มความหอม
ของพาสตาด�วยงาม�อนคั�ว

หมูทอดเมืองคอน

สันคอหมูดําหมักกับเกลือ ทอดในน้ํามัน
ร�อนๆ จนสุกได�ท่ีแล�วราดด�วยซอสท่ีมี
ส�วนผสมของเคร�่องพะโล� ให�รสหวานๆ 
เค็มๆ ครบเคร�่อง

กุ�งฝอยต�มพร�กข�้หนูเข�ยว 
ซูเปอร�ฮอต

กุ�งฝอยต�มกบัพร�กข�ห้นูเข�ยว ซเูปอร�ฮอต 
อกีหน่ึงผลผลติจากโครงการพฒันาดอยตุง 
ให�ความจัดจ�านตามสไตล�อาหารใต�แบบ
ที่คนกรุงกินได�

โรตีคั�วกลิ�งไส�อั�วหมูดํา

โรตีทอดกรอบ ราดด�วยพร�กแกงคั�วกลิ�ง
รสจัดจ�านแบบสํารับคนใต�ท่ีเข�ากันดีกับ
ไส�อั�วหมูดําท่ีอัดแน�นด�วยสมุนไพรจาก
ภาคเหนือ



THONG SMITH EMQUARTIER/7F VANILLA CAFETERIA EMQUARTIER/2F
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ข�าวต�มแห�งสตูรต�นตํารบัของทองสมิทธ� เลอืกใช�ข�าวหอมมะลแิดงอนิทร�ย� ข�าวหอมนิล
จากดอยตุง มาช�วยชูรสชาติของส�วนผสมระดับพร�เมียมในชาม

ข�าวต�มแห�งทุกเมนู ที่เพ��มรสชาติความหอมและเผ็ดร�อนจากน้ําพร�กอาหม�อ น้ําพร�กผงสูตรต�นตํารับของ
ชาวอาข�า เสิร�ฟพร�อมข�าวฮางงอกและเนื้อสัตว� (ไก�ทอดคั�วพร�กเกลือ หมูกรอบคั�ว
พร�กเกลือ ขาหมูกรอบคั�วพร�กเกลือ ปลาหมึกคั�วพร�กเกลือ)

แกงกะหร�่ฟ�กทอง
และแกงกะหร�่มะเข�อเทศ



ส�วนลด10%* ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* 
ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* ส�วนลด
10%* 

ส�วนลด
10%* 

ส�วนลด10%* ส�วนลด5%* 

ส�วนลด10%* ส�วนลด10%* 

ส�วนลด10%* 
ส�วนลด10%* 

เม่ือทานครบ 1,000 บาทข�้นไป
สําหรับทานที่ร�านเท�านั�น

สําหรับค�าอาหารเท�านั�น
(ไม�สามารถรวมเคร�่องดื่มและขอสงวนสิทธิ์
งดใช�ร�วมกับโปรโมชันอื่นๆ)

สําหรับอาหารและเคร�่องดื่ม

สําหรับค�าอาหาร
(ไม�รวมเคร�่องดื่ม)

เม่ือสั�งเซ�ตราคาพ�เศษ

สําหรับค�าอาหาร
สาขา ดิ เอ็มควอเทียร�

เม่ือทานครบ 1,000 บาท
ข�้นไป

เฉพาะค�าอาหาร สําหรับผู�ถือบัตรเครดิต
Exclusive signature / Signature
ส�วนลด 5% เฉพาะค�าอาหาร
สําหรับบัตรเครดิตกรุงศร�ทุกประเภทบัตร

เฉพาะค�าอาหาร สําหรับผู�ถือบัตรเครดิต
Exclusive signature / Signature
ส�วนลด 5% เฉพาะค�าอาหาร
สําหรับบัตรเครดิตกรุงศร�ทุกประเภทบัตร

รบัฟร� Salmon
Kabutoni*
(มูลค�า 300 บาท) เม่ือรบัประทาน
อาหารครบ 1,500 บาท 

รับส�วนลด พ�เศษ
ข�าวผัดปลาทู 
(จานกลาง) 149 บาท*
(จากราคาปกติ 230บาท)

เม่ือทานครบ 1,000 บาท
ข�้นไป

สําหรับค�าอาหารในเมนูที่
กําหนด ยกเว�นเคร�่องดื่ม
และขนมหวาน

เม่ือทานครบ 1,000 บาท ข�น้ไป

เม่ือทานครบ 1,500 บาท
ข�้นไป

เม่ือทานครบ 2,500 บาทข�น้ไป
(ไม�สามารถใช�ร�วมกับโปรโมชนัอืน่ ๆ ได�)

เฉพาะบุฟเฟต�ราคา 890++ บาทเท�านั�นสําหรับค�าอาหาร สําหรับค�าอาหารเท�านั�น

ฟร ี เกีย๊วซ�า
1 จาน*

เม่ือทานครบ 1,000 บาทข�้นไป

- เม่ือมียอดใช�จ�ายตั�งแต� 300 บาทข�้นไป เฉพาะเบเกอร�่ 
   Take away
- เม่ือมียอดใช�จ�ายตั�งแต� 800 บาทข�้นไป สําหรับทาน
   อาหารและเบเกอร�่ (ไม�รวมเคร�่องดื่�ม และเคร�่องด่ืม
   แอลกอฮอล�)

(ไม�รวมเคร�่องดื่�ม และ เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�)

เม่ือซ�อ้มาการองหร�อบองบอง 
ช�อกโกแลต มูลค�า 3,000 บาท
ข�น้ไป

เม่ือสั�งเซ�ตราคาพ�เศษ

รับฟร� Hawaiian
Soft Drink* 1 ที่ 
(มูลค�า 150 บาท)

รับฟร� สมูทต้ีขนาด 
12 onz.1 แก�ว

สิทธิพ�เศษสําหรับลูกค�า
บัตรเครดิต กรุงศร� จากร�านอาหารทีร่�วมรายการ

รบัส�วนลดสูงสุด 10%*
พ�เศษ 1

รับสิทธิ์ซ�้อไอศกร�ม
20.- สําหรับลูกที่ 2*
เม่ือซ�้อไอศกร�ม 1 ลูกพร�อมโคน 
Mashmellow มูลค�า 190 บาท

(ไม�สามารถรวมเคร�่องดื่มและขอสงวนสิทธิ์งดใช�
ร�วมกับโปรโมชันอ่ืนๆ)

(ไม�สามารถรวมเคร�่องดื่มและขอสงวนสิทธิ์งดใช�
ร�วมกับโปรโมชันอ่ืนๆ)

เม่ือซ�อ้สมูทตี ้2 แก�ว
ขนาด 16 onz.*



อิ�มอร�อยครบ 1,000.-*

LUNCHSTER BAG
รับทันที

(มูลค�า 290.-)

(สําหรับยอดใช�จ�าย 1,000 บาทข�้นไป / เซลล�สลิป)

รับเพ��ม MACADAMIA NUT
COOKIES สูงสุด 2 กล�อง*

แลกรบั
เครดิตเง�นคืน  15%*

เพ�ยงทานครบ 1,000.-* ข�น้ไป/เซลล�สลปิ
+ แลก 1,000 คะแนน รบัเครดติเง�นคนื 150.-

พ�เศษ 3

พ�เศษ 2

(ทานครบ  2,000.- ข�้นไป/เซลล�สลิป รับ Dining Voucher มูลค�า 1,000.-)

* โปรดตรวจสอบเง�่อนไขเพ��มเติม ณ จุดลงทะเบียน

ทุก ศุกร�-เสาร� ทาน 2,000.-* 

รบั 1,000.- * 

ดาวน�โหลด
แอปพลเิคชัน EM AR
เพ�อ่ดเูมนูพ�เศษและ
โปรโมชันเพ��มเตมิ

พบกับกิจกรรม Workshop 
สินค�า และวัตถุดิบคุณภาพ
มากมายจากดอยตุง อาทิ 
ผัก ผลไม� ข�าวไรซ�เบอร�ร�่ 
แมคคาเดเมีย กาแฟคั�ว 
ที่ HELIX SKY DINING 
FL.7

Market


