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FROM DOITUNG TO EMDINING

ANOTHER HOUND CAFÉ

EMPORIUM/1F

ประสบการณใหมของการลิ�มรส พบกับความสดกรอบ
หวานฉํ่า หอมอรอยจากวัตถุดิบคัดสรรที่เดินทางมาไกล
กวา 845 กิโลเมตร จากดอยตุงเพ�อ่ พบปะความเช�ย่ วชาญ
และความคิดสรางสรรคของรานอาหารชั�นนํา กลายเปน
เมนูพร�เมียมสุดพ�เศษที่ไมอาจหาไดจากที่ไหน นอกจาก
ที่ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเร�ยมและ ดิ เอ็มควอเทียรเทานั�น

ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเร�ยม
และ ดิ เอ็มควอเทียร รวมกับ
ดอยตุง เสิรฟความอรอย
กั บ เมนู ส ุ ด พ� เ ศษรั ง สรรค
ดวยวัตถุดิบคุณภาพจาก
ดอยตุงโดยรานอาหารชัน� นํา
ที่นี่ที่เดียว
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ขาวซ�่โครงหมูดํายาง

สปาเกตตีน้ําเง�้ยว

กวยเตีย๋ วเร�อหมูดาํ นํา้ ตก ไอศกร�มงาดําครัมเบิ�ล

ซ�โ่ ครงหมูดาํ เนือ้ นุม จากดอยตุง
หมักซอสทีเ่ คีย่ วจนหอมกอนนํา
ไปยาง โปะมาบนขาวหอมมะลิ
มาคูก บั กุนเช�ยงทอดไขยางมะตูม
ผักเบบี้บอกฉอยลวก พรอม
แกงจ�ดประจําวัน

สปาเกตตีกระดูกหมูดํานํ้าเง�้ยว
ขลุกขลิก สปาเกตตีเสนดําผัด
กับซอสนํา้ เง�ย้ วและกระดูกหมูดาํ
เคีย่ วจนเขมขน โรยดวยกระเทียม
เจ�ยว เสิรฟ
 พรอมมะเข�อเทศยาง
เขากันอยางดีกับผักแนมแบบ
จาวเหนือ

กวยเตี๋ยวเร�อหมูตุนสูตรแซบ
หมั ก หมู ส ไลซ ช �้ น ใหญ ใ ห นุ  ม
ในนํ้าซุปหอมเขมขน คั�วพร�ก
จนหอมฉุ ย โรยแคบหมู แ ละ
กากหมู จ�๊ ด จ า ดด ว ยนํ้ า ส ม
สายชูหมักขาว

ไอศกร�มงาดํารสชาติกลมกลอม
เพ��มความ crunchy ดวยครัมเบิล�
งาข�้มอนและแมคคาเดเมียจาก
ดอยตุง
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CAFÉ CHILLI

EMQUARTIER/8F

ตมยําปลานิลผักกาดดอง
พร�กอาหมอ

สันคอหมูดํายางจ�้มแจว

ลาบหมูดําสามชั�นทอดกรอบ

ลิ � ม รสชาติ ต  ม ยํ า ปลานิ ล ที่ อุ ด มไปด ว ย
สมุนไพรพ�้นบาน เผ็ดรอนอยางแตกตาง
ดวยนํ้าพร�กอาหมอสูตรตนตํารับของ
ชาวอาขา

สันคอหมูดาํ แทรกดวยชัน� ไขมัน ยางจนได
ความนุม ชุม ฉํา่ เพ�ม� รสชาติดว ยนํา้ จ�ม้ แจว
ฉบับอีสานรวมสมัย ใสทง� ั ความคิดสรางสรรค
และวัตถุดิบชั�นดี

เนื้ อ หมู ดํา สามชั � น ส ง ตรงจากดอยตุ ง
หัน� บางๆ ทอดกรอบขับใหรสชาติโดดเดน
ยิ�งข�้น คลุกเคลากับเคร�่องปรุงลาบอยาง
พอดิบพอดี
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GINZA SHABU-TEN

EMQUARTIER/8F

Zuwai Kani Salad

Kinoko Salad

Roasted Beef Salad

เนื้อจากสวนขาของปูซูไว นุมฟู หวานๆ
ส ง ตรงจากฮอกไกโด ปรุ ง รสด ว ยสู ต ร
พ� เ ศษจากทางร า น เสิ ร  ฟ บนผั ก สลั ด
สดใหมจากทางดอยตุง

เห็ดคิโนะโกะขนาดใหญ หมักดวยซอสโชยุ
สูตรพ�เศษของทางราน ยางใหหอม ทานกับ
นํา้ สลัดพอนสึ ทีม่ สี ว นผสมของนํา้ สมยูสุ
คั�นสด คลุกเคลากับผักสลัดสดๆ จาก
ทางดอยตุง

เนือ้ วากิวจากทาคายามาเกรด A3 ติดมัน
กําลังดี ยางแคพอสุกดานนอก สไลซบางๆ
นําไปแชในซอสพอนสึสูตรของทางราน
กอนนํามาทาดวยนํา้ มันเห็ดทรัฟเฟ�ลบางๆ
วางบนหนาสลัดผักสดๆ จากทางดอยตุง
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GREYHOUND CAFÉ

แจงลอนหมูดํา

ขนมจ�นหมูดํานํ้าเง�้ยว

แจงลอนเนื้ อ หมู ดํา เช�้ อ สาย
เหมยซาน สอดไสเบคอนรมควัน
เสี ย บตะไคร ห อม ย า งร อ นๆ
เสิรฟ
 พรอมขาวสวยออรแกนิก
หุงพรอมงาข�้มอน อาจาดและ
ผักเคียง

สูตรลับจากสาวเหนือในเกรฮาวด
กลายมาเป น เมนู แ สนอร อ ย
ใชซ�่โครงกระดูกหมูดําดอยตุง
มาเคี่ ย วกั บ นํ้ า พร� ก นํ้ า เง�้ ย ว
และมะเข�อเทศ ตมขามคืน จน
กลมกลอมเขาเนื้อ คลุกเคลา
กับขนมจ�น เสิรฟมาพรอมกับ
แคบหมู และผักกาดดอง ลําแตๆ
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EMQUARTIER/2F

ลาบคั�วไกดํา
สันคอหมูดํายาง
ลาบคั�วไกดําดอยตุง คั�วนัวๆ
กับนํา้ พร�กอาหมอแบบทางเหนือ
แทๆ มาพรอมสันคอหมูดาํ หมัก
นํา้ พร�กอาหมอจนรสชาติเขาเนือ้
ยางหอมๆ อรอยหนุบหนับ ทาน
กับขาวเหนียวโรยงาข�ม้ อ นหอมๆ
หอใบตองแบบดั�งเดิม

HOKKAI-DON

EMQUARTIER/6F

ขาวยําหลงดอย
ขาวหอมมะลิชั�นดีและงาข�้มอน
จากดอยตุง กลายมาเปนขาวยํา
แบบปกษ�ใต มิกซกับยําแหนม
เคร�่องครบแบบชาวดอย ทั�ง
เบคอนทอด หมูดาํ ไสอว�ั ดอยตุง
ถัว� อินคา ผักสมุนไพรนานาชนิด
คลุกเคลานํ้ายําสูตรเฉพาะ

Maguro Sashimi Salad

Salmon Skin Salad

Seafood Salad

ฮอนมากุโรมยิ าทาเกะ แบรนดดงั จากญีป่ นุ
นําเขาสดใหม เนื้อปลาหวานๆ ลนไฟพอ
หอม ทานกับสลัดผักสดใหมจากดอยตุง
ผสมผสานความเปนไทยดวยนํา้ ยํารสชาติ
จัดจาน เขากันอยางลงตัว

ปลาแซลมอนจากนอรเวย ใชหนังปลา
สวนทอง ติดเนือ้ ปลาและมันเล็กนอย ทอด
กรอบๆ มีความมันของเนือ้ ปลา ตัดเลีย่ น
ดวยนํา้ สลัดและผักสดๆ จากทางดอยตุง

สลัดปลาดิบรวม 5 ชนิด ทัง� มากุโร แซลมอน
ทาโกะ ฮอกิไก และกุงหวาน กับนํ้าสลัด
สูตรงานําเขาจากญี่ปุนของทางรานและ
ผักเรดโอคจากดอยตุง
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KUB KAO’ KUB PLA

แกงเทโพเบคอน
08
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แกงกะทิใสเบคอนหมูดาํ ปรุงดวยพร�กแกงเขมขนสูตรเฉพาะ ไดทง�ั ความเปร�ย้ ว เค็ม และหวานเล็กนอย
ใสยอดผักบุงออน เพ��มกลิ�นหอมดวยใบมะกรูด ทานคูกับขาวหอมนิลคุณภาพจากดอยตุง

LA MONITA MEXICAN URBAN CANTINA

EMQUARTIER/7F

Duck Arroza la Cubana
Jasmine Rice by Doi Tung

Steak Arroza la Cubana
Jasmine Rice by Doi Tung

Red Horchata
Red Rice by Doi Tung

ตอบรับความเผ็ดรอนดวยความหอมนุม
ของขาวหอมมะลิไทยในจานอาหารตํารับ
คิวบา กินคูกับเนื้อเปดตุนกับซอสสูตร
เฉพาะ ราดดวยไขดาว ซัลซาสด และซอส
เม็กซ�กัน

ขาวหอมมะลิหงุ สุกใหม ราดหนาดวยไขดาว
รอนๆ ซัลซาสด และซอสเม็กซ�กัน เสิรฟ
เคียงขางกับเนื้อนิวซ�แลนดร�บอายยาง
ปรุงดวยซอสและเคร�อ่ งเคียงสไตลเม็กซ�กนั
La Monita

นํ้านมขาวสไตลเม็กซ�กัน เคร�่องดื่มเย็น
รสหอมหวานให ค วามสดช�่ น ที่ ทํ า จาก
นํ้านมขาวหอมมะลิแดงแบบไทยๆ ของ
ดอยตุง เพ�ม� ความหอมดวยผงช�นนามอน
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MOKUOLA HAWAII

ชาอูหลง
10

EMQUARTIER/6F

ชาคุณภาพคัดสรรจากเกษตรกรผูเช�่ยวชาญเร�่องชา ภายใตโครงการพัฒนาดอยตุง ที่ชวยควบคุม
ดูแลการผลิตชาปลอดสารพ�ษมาเปนเวลานานกวา 20 ป

POT MINISTRY

EMQUARTIER/8F

ขาวอบสามชั�นหมูดํายาง
คั�วกระเทียมพร�กเกลือ

เซ�ตไกดํา ซุปแจวฮอน

ซ�่โครงหมูดําดอยตุงยางกับ
เนื้อไกกระดูกดําจากดอยตุง เสิรฟคูกับ ซอสปลาเค็ม

ขาวหอมมะลิตน ฤดูคดั พ�เศษจากเช�ยงราย
ปรุงรสกลมกลอมในหมอดิน เสิรฟ
 พรอม
สามชั�นหมูดําจากดอยตุง ที่ผานกรรมว�ธี
หมั ก ข า มคื น ย า งจนกรอบนอกนุ  ม ใน
โรยดวยกระเทียมพร�กเกลือสูตรเด็ดของ
ทางรานใหหอมฟุง ตัง� แตยงั ไมเปดฝาหมอ

นํ้าซุปแจวฮอน หอมกรุนกลิ�นสมุนไพร
ทองถิน� อีสาน มาพรอมชุดผักสดนานาชนิด
ไมวาจะเปนผักแพว ผักช�ฝรั�ง โหระพา
ผักกาดขาว กะหลํา่ ปลี เห็ดภูฐาน และเห็ด
หลินขาว นอกจากนีย้ งั มีนาํ้ จ�ม้ แจวมะขาม
และนํ้าจ�้มซ�ฟูดที่ปรุงสดใหมดวยวัตถุดิบ
คุณภาพเยี่ยม

ซ�่โครงหมูดําจากดอยตุงตุนจนนุม และ
นําไปยางจนหอมกับซอสปลาเค็ม ที่ให
รสชาติอันเปนเอกลักษณจากเนื้อปลา
อินทร�เค็มและสมุนไพรนานาชนิด
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NARA THAI CUISINE

EMQUARTIER/7F

NARA THAI CUISINE

EMQUARTIER/7F

APPETIZER

SOUP

MAIN COURSE

หลนแฮมหมูดํากลวยฉาบ / ลุยสวนผัก /
เมี่ยงดอกไม

ตมยําเกี๊ยวไกดํา

แกงแหงซ�โ่ ครงหมูถว�ั ดาวอินคา / มะเข�อยาวหนากุง คําหวาน
กะเพรา / ผัดยอดมะระปลาเค็มกรอบ /
วัตถุดิบชั�นเลิศ ผสมกับผลิตผลชั�นดีจากดอยตุง ไมวาจะเปน
ฟ�กทองผัดไข / ขาวฮางงอกหอใบบัว
ถั�วดาวอินคา ฟ�กทอง และธัญพ�ชนานาชนิด มาสรางสรรค

เกี๊ยวแปงบางอัดแนนดวยเนื้อไกดําที่ไดรับการเลี้ยงดูตาม
เร�ยกนํ้ายอยดวยเมนูกินงาย อยางหลนแฮมหมูดําเสิรฟคูกับ ธรรมชาติในนํ้าซุปรอนๆ เต็มไปดวยคุณประโยชนตอรางกาย
กลวยฉาบ ลุยสวนผัก และเมี่ยงดอกไมแสนสดใสที่ใชผักจาก ดวยรสชาติเขมขนของเคร�่องตมยํา
ดอยตุง
12

DESSERT

แกงแหงซ�่โครงหมูถั�วดาวอินคาสูตรเฉพาะ มะเข�อยาวยัดไสกุง เมนูของหวานที่ดีตอสุขภาพ
ราดซอสกะเพรา พรอมผัดยอดมะระและเมนูฟก� ทองผัดไขจาก
ดอยตุ ง เสิ ร  ฟ พร อ มกั บ ข า วฮางงอกห อ ใบบั ว หอมนุ  ม จาก
ภูมิปญญาพ�้นบาน
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SAVA ALL DAY DINING

แกงฮังเลหมูดําใสถั�วแมคคาเดเมีย

EMQUARTIER/6F

พาสตาไสอั�วหมูและงามอน

สันคอและสามชั�นหมูดําตมจนเปอยในเคร�่องแกงฮังเลเขมขน ผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออก ผานการนําไสอว�ั หมูดาํ
ทุกคําเต็มไปดวยรสชาติ เติมความกรุบกรอบหอมมันดวย หัน� เปนช�น้ พอดีคาํ ผัดกับเสนพาสตาเหนียวนุม เพ�ม� ความหอม
ถั�วแมคคาเดเมีย
ของพาสตาดวยงามอนคั�ว
14

SOUTH TIGER

หมูทอดเมืองคอน

EMQUARTIER/6F

กุงฝอยตมพร�กข�้หนูเข�ยว
ซูเปอรฮอต

สันคอหมูดําหมักกับเกลือ ทอดในนํ้ามัน
รอนๆ จนสุกไดที่แลวราดดวยซอสที่มี กุง ฝอยตมกับพร�กข�ห้ นูเข�ยว ซูเปอรฮอต
สวนผสมของเคร�่องพะโล ใหรสหวานๆ อีกหนึง่ ผลผลิตจากโครงการพัฒนาดอยตุง
เค็มๆ ครบเคร�่อง
ใหความจัดจานตามสไตลอาหารใตแบบ
ที่คนกรุงกินได

โรตีคั�วกลิ�งไสอั�วหมูดํา
โรตีทอดกรอบ ราดดวยพร�กแกงคัว� กลิง�
รสจัดจานแบบสํารับคนใตที่เขากันดีกับ
ไสอั�วหมูดําที่อัดแนนดวยสมุนไพรจาก
ภาคเหนือ
15

THONG SMITH

ขาวตมแหงทุกเมนู
16

EMQUARTIER/7F

ขาวตมแหงสูตรตนตํารับของทองสมิทธ เลือกใชขา วหอมมะลิแดงอินทร�ย ขาวหอมนิล
จากดอยตุง มาชวยชูรสชาติของสวนผสมระดับพร�เมียมในชาม

VANILLA CAFETERIA

แกงกะหร�่ฟ�กทอง
และแกงกะหร�่มะเข�อเทศ

EMQUARTIER/2F

ที่เพ��มรสชาติความหอมและเผ็ดรอนจากนํ้าพร�กอาหมอ นํ้าพร�กผงสูตรตนตํารับของ
ชาวอาขา เสิรฟพรอมขาวฮางงอกและเนื้อสัตว (ไกทอดคั�วพร�กเกลือ หมูกรอบคั�ว
พร�กเกลือ ขาหมูกรอบคั�วพร�กเกลือ ปลาหมึกคั�วพร�กเกลือ)
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สิทธิพ�เศษสําหรับลูกคา
บัตรเครดิต กรุงศร�

สวนลด 10%*

เมื่อทานครบ 1,000 บาทข�้นไป
สําหรับทานที่รานเทานั�น

บสวนลดสูงสุด 10%*
พ�เศษ 1 รัจากร
านอาหารทีร่ ว มรายการ

สวนลด 10%*

สวนลด 10%*

สําหรับคาอาหารเทานั�น

สวนลด 10%*
เฉพาะคาอาหาร สําหรับผูถือบัตรเครดิต
Exclusive signature / Signature
สวนลด 5% เฉพาะคาอาหาร
สําหรับบัตรเครดิตกรุงศร�ทุกประเภทบัตร

เฉพาะคาอาหาร สําหรับผูถือบัตรเครดิต
Exclusive signature / Signature
สวนลด 5% เฉพาะคาอาหาร
สําหรับบัตรเครดิตกรุงศร�ทุกประเภทบัตร

รับฟร� Salmon
Kabutoni*
(มูลคา 300 บาท) เมือ่ รับประทาน

สวนลด 10%*

สวนลด 10%*

รับสวนลด พ�เศษ
ขาวผัดปลาทู
(จานกลาง) 149 บาท*

สวนลด 10%*

อาหารครบ 1,500 บาท

(จากราคาปกติ 230บาท)

สําหรับคาอาหาร
(ไมรวมเคร�่องดื่ม)

สําหรับคาอาหาร
สาขา ดิ เอ็มควอเทียร

เมื่อทานครบ 1,000 บาท
ข�้นไป

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

รับฟร� สมูทตีข้ นาด
12 onz.1 แกว

เมือ่ ทานครบ 1,000 บาท ข�น้ ไป

เมือ่ ซ�อ้ สมูทตี้ 2 แกว
ขนาด 16 onz.*

สําหรับอาหารและเคร�่องดื่ม

(ไมสามารถรวมเคร�่องดื่มและขอสงวนสิทธิ์
งดใชรวมกับโปรโมชันอื่นๆ)

รับสิทธิ์ซ�้อไอศกร�ม
20.- สําหรับลูกที่ 2*
เมื่อซ�้อไอศกร�ม 1 ลูกพรอมโคน
Mashmellow มูลคา 190 บาท

สวนลด 10%*

สวนลด 10%*

鮨

เมื่อสั�งเซ�ตราคาพ�เศษ

สวนลด 10%*
เมื่อทานครบ 1,000 บาท
ข�้นไป

สวนลด 10%*
สําหรับคาอาหารในเมนูที่
กําหนด ยกเวนเคร�่องดื่ม
และขนมหวาน

สวนลด 10%*
เมื่อสั�งเซ�ตราคาพ�เศษ

สวนลด10%*
สําหรับคาอาหาร

สวนลด 10%*

- เมื่อมียอดใชจายตั�งแต 300 บาทข�้นไป เฉพาะเบเกอร�่
Take away
- เมื่อมียอดใชจายตั�งแต 800 บาทข�้นไป สําหรับทาน
อาหารและเบเกอร�่ (ไมรวมเคร�่องดื่ม และเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล)

สวนลด 10%*
เมื่อทานครบ 1,500 บาท
ข�(ไม้นรวมเคร�
ไป ่องดื่ม และ เคร�่องดื่มแอลกอฮอล)

สวนลด

10%*

เฉพาะบุฟเฟตราคา 890++ บาทเทานัน�

(ไมสามารถรวมเคร�่องดื่มและขอสงวนสิทธิ์งดใช
รวมกับโปรโมชันอื่นๆ)

สวนลด10%*

เมือ่ ซ�อ้ มาการองหร�อบองบอง
ช�อกโกแลต มูลคา 3,000 บาท
ข�น้ ไป

สวนลด 5%*

เมือ่ ทานครบ 2,500 บาทข�น้ ไป
(ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชันอืน่ ๆ ได)

สวนลด

10%*
สําหรับคาอาหารเทานั�น

(ไมสามารถรวมเคร�่องดื่มและขอสงวนสิทธิ์งดใช
รวมกับโปรโมชันอื่นๆ)

ฟรี เกีย๊ วซา
1 จาน*

เมื่อทานครบ 1,000 บาทข�้นไป

*
ทุ
ก
ศุ
ก
ร
เสาร
ทาน
2,000.2
ษ
ศ
เ
�
พ
*
รับ

1,000.-

(ทานครบ 2,000.- ข�้นไป/เซลลสลิป รับ Dining Voucher มูลคา 1,000.-)

พ�เศษ 3

แลกรับ
*
เครดิตเง�นคืน 15%

เพ�ยงทานครบ 1,000.-* ข�น้ ไป/เซลลสลิป
+ แลก 1,000 คะแนน รับเครดิตเง�นคืน 150.-

อิ�มอรอยครบ 1,000.-* รับทันที

LUNCHSTER BAG

(มูลคา 290.-)

รับเพ��ม MACADAMIA NUT

COOKIES สูงสุด 2 กลอง*

(สําหรับยอดใชจาย 1,000 บาทข�้นไป / เซลลสลิป)
* โปรดตรวจสอบเง�่อนไขเพ��มเติม ณ จุดลงทะเบียน

Market
พบกับกิจกรรม Workshop
สินคา และวัตถุดิบคุณภาพ
มากมายจากดอยตุง อาทิ
ผัก ผลไม ขาวไรซเบอรร�่
แมคคาเดเมีย กาแฟคั�ว
ที่ HELIX SKY DINING

FL.7

ดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน EM AR
เพ�อ่ ดูเมนูพเ� ศษและ
โปรโมชันเพ�ม� เติม

