
美國Choice頂級牛胸腹肉

台灣CAS豬嫩腿

台灣CAS豬五花

台灣CAS無骨嫩雞腿

美國CAB安格斯黑牛

紐澳小羔羊嫩肩(重組須熟食)

美國Choice鮮切拿可牛肉

有牛的放題 安格斯黑牛放題 極上和牛放題 極上雙和牛放題

任選50元湯底 免加價

449/人 549/人 649/人 749/人

第6吃:

極黑和牛

美國SRF

第3吃:
金箔黑松露
炙燒和牛握每人1貫

第5吃:

黑毛和牛

澳洲M6~M9+

第5吃: 澳洲M6~M9+黑毛和牛

第4吃:
金箔龍蝦明太子
炙燒和牛握每人1貫

第3吃:
金箔黑松露
炙燒和牛握放題

第4吃:
金箔龍蝦明太子
炙燒和牛握放題

A級松阪豬

120元/貫金箔黑松露炙燒和牛握

120元/貫金箔龍蝦明太子炙燒和牛握

98元/6隻鮮甜白蝦

88元/20顆東石蛤蠣

98元/10圈深海透抽

68元/4片鮮嫩巴沙魚

鮮嫩巴沙魚4片,東石蛤蠣20顆,深海透抽4圈,
鮮甜白蝦6隻

268元/份海鮮大拼盤

499/人 599/人 699/人 799/人

第1吃:
極上和牛黑咖哩
真實有肉(美澳)

呷海鮮
產地直送成本供應

第2吃:
手作和牛蛋餃

紐澳特級牛舌
(須熟食)
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음식을 소중히 여기고 적당량을 주문하세요
食材を無駄にしないためにも適量をお取りください
Cherish food, order in adequate amount
珍惜食物、適量點餐

เห็นคุณค่าของอาหาร และสั่งอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ
마지막 주문 시간은 식사 종료 15분 전까지입니다
最終注文時間はお食事終了時間の15分前となります
The final additional ordering time will be 15 minutes before the end of the meal
最後加點為用餐結束前15分鐘

สามารถสั่งเพิ่มได้ก่อนที่เวลาทานอาหารจะสิ้นสุดลงในอีก 15 นาที
주문당 8종 한정,음식당 최대 2인분
1回のご注文につき8点までです、1種類2点までです
Restricted to ordering 8 items per time, order 2 servings at most per item
每次限點8樣，每樣最多2份

จำกัดสั่งครั้งละ 8 อย่าง สูงสุดไม่เกิน 2 ชุด ต่อหนึ่งอย่าง
주문 관련하여 도움이 필요하시면 직원에게 문의하세요
กรณีต้องการขอความช่วยเหลือในการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อพนักงานเจ้าหน้า

注文についてご質問がございましたらサービススタッフにお声がけください
Please contact the staff personnel if assistance is needed with meal ordering
點餐問題請洽工作人員協助

주문 완료 후 5분 이후에 재주문 가능
注文後5分經ってから再度ご注文いただけます
Additional orders can only be placed 5 minutes after the last order has been sent
送單後5分鐘即可再加點

หลังส่งบิลคำสั่งซื้อผ่านไปแล้ว 5 นาทีถึงจะสามารถสั่งเพิ่มได้อีก

東石蛤蠣鮮嫩巴沙魚 鮮甜白蝦 深海透抽

Pork Sl ices‧ポークスライス
돼지  앞다리살‧ขาหม ู  

Slab Bacon·豚ばら肉
베이컨  삼겹살·หม ูสามช ั ้น

Chicken thighs‧鶏もも肉
소닭다리살‧น ่องไก ่สด

American premium beef  brisket‧アメリカのプレミアムビーフブリスケット
미국산  프리미엄  쇠고기  양지머리‧ เน ื ้อต ิดหน ้าอกเน ื ้อส ันไหล ่ส ุดพร ี เม ียม

Angus Beef‧アンガスビーフ
앵거스  비프‧แบล ็คแองก ัส  CAB จากอเมร ิกา

N.Z.  and Austral ia Lamb Shoulder‧ニュージーランドとオーストラリア産ラム肩
뉴질랜드  및  호주   새끼양  목살‧ส ันคอแกะจากน ิวซ ีแลนด ์และออสเตรเล ีย  

M6~M9+ Black Wagyu Beef‧M6~M9+ 黒毛和牛
M6-M9+ 와규‧M6~M9+ เน ื ้อแบล ็ควาก ิว

M6~M9+ Black Wagyu Beef‧M6~M9+ 黒毛和牛
M6-M9+ 와규‧M6~M9+ เน ื ้อแบล ็ควาก ิว

Class A Matsusaka Pig‧スペシャルクラスA松阪豚
스페셜  클래스  A  마쓰  사카  돼지‧ส ันคอหม ู เกรด  A

Basa Fish‧バシャ魚
베트남메기‧ปลาสล ิดสด

Basa Fish‧バシャ魚‧베트남메기‧ปลาสล ิดสด

Clam‧ハマグリ
조개‧หอยตล ับจากตงซ ือ

Clam‧ハマグリ‧조개‧หอยตล ับจากตงซ ือ

SRF Wagyu‧ アメリカ産SRF極黒和牛
미국SRF 흑와규‧ เน ื ้อแบล ็ควาก ิว  SRF เกรดพร ี เม ียมจากอเมร ิกา

Beef Tongue‧プレミアム牛タン
프리미엄  쇠고기  혀  슬라이스‧ล ิ ้นว ัวท ี ่ค ัดสรรมาอย ่างด ีแล ่บาง

Squid‧イカ
오징어‧ปลาหม ึกก ้นแหลมสด

Squid‧イカ‧오징어‧ปลาหม ึกก ้นแหลมสด

White Shrimp‧テナガエビ
대하‧ก ุ ้ งขาวแปซ ิฟ ิค

White Shrimp‧テナガエビ‧대하‧ก ุ ้ งขาวแปซ ิฟ ิค

White Shrimp‧テナガエビ‧대하‧ก ุ ้ งขาวแปซ ิฟ ิค

小一至小六
4~6歲
0~3歲

4~6years.4~6歳
4~6세.4~6ขวบ
0~3years.0~3歳
0~3세.0~3ขวบ

1st~6th grade elementary school.小学校1~6年生
초등학교 1~6학년.ระดับประถมศึกษา ป.1 ถึง ป.6半價

100
免費

Half-price.半額
반값.ครึ่งราคา

Free.無料
무료.ฟรี

兒 童
幼 童
小 童

Child.子供
어린이.เด็กเล็ก
Child.子供
어린이.เด็กวัยอนุบาล
Baby.赤ちゃん.
아기.เด็กวัยเรียน

基於安全考量 限一大配一小

안전을 위해어, 른 한 명 당 아동 한 명 할인 가능
安全上の理由から, 大人一人につき小人一人のみとなります
For safety reasons, One adult is allowed to take one child along with.

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ใหญ่หนึ่งคนสามารถพาเด็กมาด้วยได้หนึ่งคน�11:30～16:00午 餐 Lunch.ランチ.점심.อาหารกลางวัน

16:01～22:30晚 餐 Dinner.ごはん.저녁.อาหารกลางวัน

11:30～22:30
(最後入場時間20:30)

周六日
例假日 Weekends & Public Holiday.週末と祝日.주말 및 공휴일

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Last admission time.最終入場時間.마지막 입장 시간.เวลาเข้าล่าสุด�

US Prime Choice Knuckle Sl ices‧米国Choiceフレッシュサーロイン・ティップ
미국산  Choice 즉석  커팅  스테이크‧ เน ื ้อว ัวล ูกมะพร ้าวแล ่สดอเมร ิกาเกรด  Choice ช ั ้นด

Gri l led Wagyu Nigir i  Sushi  wi th Gold Foi l ,  Lobster and Cod Roe/1 per person
金箔えび明太子添え炙り和牛握り/お一人様1貫限定
 금박 바닷가재 멘타이코 스테이크 와규 니기리/인당 1인분
เน ื ้อวาก ิวย ่างเมนไทโกะห ่อทองคำเปลวบร ิส ุทธ ิ ์ม ้วน /  คนละ 1 ม ้วน

Gri l led Wagyu Nigir i  Sushi  wi th Gold Foi l ,  Lobster and Cod Roe/al l -you-can-eat
金箔えび明太子添え炙り和牛握り/食べ放題
 금박 바닷가재 멘타이코 스테이크 와규 니기리/무한 리필
เน ื ้อวาก ิวย ่างเมนไทโกะห ่อทองคำเปลวบร ิส ุทธ ิ ์ม ้วน /  บ ุฟเฟต ์

Gri l led Wagyu Nigir i  Sushi  wi th Gold Foi l  and Black Truf f le/al l -you-can-eat 
金箔黒トリュフ添え炙り和牛握り/食べ放題 
금박 트러플 와규 니기리/무한 리필 
เน ื ้อวาก ิวย ่างเห ็ดทร ัฟเฟ ิลดำทองคำเปลวบร ิส ุทธ ิ ์ม ้วน /  บ ุฟเฟต ์

Gril led Wagyu Nigir i  Sushi  with Gold Foil ,  Lobster and Cod Roe
金箔えび明太子添え炙り和牛握り
 금박  바닷가재  멘타이코  스테이크  와규  니기리
เน ื ้อวาก ิวย ่างเมนไทโกะห ่อทองคำเปลวบร ิส ุทธ ิ ์ม ้วน

Gril led Wagyu Nigir i  Sushi  with Gold Foil  and Black Truffle
金箔黒トリュフ添え炙り和牛握り
금박  트러플  와규  니기리
เน ื ้อวาก ิวย ่างเห ็ดทร ัฟเฟ ิลดำทองคำเปลวบร ิส ุทธ ิ ์ม ้วน  

Gri l led Wagyu Nigir i  Sushi  wi th Gold Foi l  and Black Truf f le/1 per person
金箔黒トリュフ添え炙り和牛握り/お一人様1貫限定
금박 트러플 와규 니기리/인당 1인분
เน ื ้อวาก ิวย ่างเห ็ดทร ัฟเฟ ิลดำทองคำเปลวบร ิส ุทธ ิ ์ม ้วน /  คนละ 1 ม ้วน

Supreme Wagyu Black Curry wi th Sol id Meat ‧絶品極上和牛入り黒カレー 
진짜 고기가 들어간 최상급 와규 블랙 카레‧เน ื ้อวาก ิวแกงกะหร ี ่ เน ื ้อ เน ้นๆ ส ุดพร ี เม ียม

Handmade Wagyu Egg Dumpl ing ‧  手作り和牛玉子餃子
수제 와규 계란 만두 ‧ เก ี ๊ยวไข ่ เน ื ้อวาก ิวแฮนด ์ เมด

Beef Buffet ‧牛肉食べ放題
소고기 무한 리필‧บ ุฟเฟต ์ เน ื ้อ

Angus Beef Buffet ‧アンガス黒毛肉食べ放題
블랙 앵거스 무한 리필‧บ ุฟเฟต ์แบล ็คแองก ัส

Premium Wagyu Buffet ‧極上和牛食べ放題
최상급 와규 무한 리필‧บ ุฟเฟต ์วาก ิวส ุดพร ี เม ียม

Premium Two Wagyu Buffet ‧極上ダブル和牛食べ放題
최상급 2종 와규 무한 리필‧บ ุฟเฟต ์ด ับเบ ิ ้ลวาก ิวส ุดพร ี เม ียม

Harbor Seafood·ハーバーシーフード
하버 해산물·ฮาร ์ เบอร ์ซ ีฟ ู ๊ด

50 dollars  soup,  choose 1 for  free‧50元のスープ、1つを選択して無料
50위안  수프 ,  1개  무료·ซุป  50 หยวน  เล ือกได ้ฟร ี  1  อย ่าง



和牛六吃 食べ放題 第一品牌

現切原肉冷藏熟成

以多種辣椒、花椒、胡椒、辛香料熬煮
熟成72小時的自豪麻辣鍋
絕對麻辣鮮香(含牛肉成份)

麻辣鮮香麻辣鍋

華佗養生藥膳鍋

以當歸、紅棗、枸杞、黃耆、甘草搭配蔬菜熬煮
清爽甘甜、自然健康

以1公斤2000元的北海道產日高昆布
熬煮出自然鮮甜的海洋風味

北海道日高昆布鍋
台
灣
風
味

以濃醇奶水搭配帕瑪森起司、安佳乳酪
每一口都濃厚香純

北海道起司牛奶鍋+80元 附安佳起司片

以嚴選牛番茄、三星蔥、洋蔥熬煮
自然甘甜、清爽健康

靜岡特濃厚番茄鍋

復刻九州特濃厚豚骨風味湯頭
濃厚香醇，回味無盡

九州特濃厚豚骨鍋+50元

以奶油爆香三星蔥、洋蔥、老薑
搭配涮樂特調壽喜燒醬汁
完美重現關東江戶風味壽喜燒

關東風江戶壽喜鍋+50元

日
本
風
味

陳釀花雕雞腿鍋 附花雕雞肉盤

以陳釀花雕酒、三星蔥、老薑、紅棗、枸杞、黃耆熬煮
搭配花雕雞肉，口齒留香(含酒精成份)

以百年信成麻油爆香三星蔥、洋蔥、老薑、蒜片、魷魚
爆炒鮮嫩肉片，搭配特調石頭鍋醬汁，回味無窮

信成麻油石頭鍋+50元 附牛或豬肉盤

老罈酸菜白肉鍋 附酸菜白肉盤

嚴選東北酸白菜，酸脆爽口
搭配涮煮白肉、汁汁開味
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5.每人每超過半小時內，加收100元超時費，以此類推，亦無法再加點
Every more than half an hour per person, Paying extra 100 NTD, and so on.
一人当たり、30分以上ごとにNT $ 100を支払いま，此れで推定する
각 사람은 30 분 이상마다 NT $ 100을 더 지불합니다，비슷한 방식
กรณีที่ทานอาหารเกินจากเวลาที่กำหนด คิดค่าล่วงเวลาทุกครึ่งชั่วโมง 100 เหรียญไต้หวัน บวกเพิ่มไปเรื่อยๆ ตามนี้

3.限2人開鍋，1成人開鍋酌加收開鍋費100元
Minimum 2 people for dining, Additional NT$100 charge for one person.
二人でのご利用に限ります。一人の場合、加算料金100元をいただきます
2인 이상 주문 가능, 1인 식사 시 100NT$ 추가
จำกัด 2 คนถึงเปิดหม้อได้ กรณีที่ผู้ใหญ่ 1 คนต้องการเปิดหม้อคิดค่าเปิดหม้อเพิ่ม100 เหรียญไต้หวันอ

2.須同桌同消費方式，10％清潔費另計
Need the same money，Additional 10% service fee.
同じお金額が必要 ，サービス料として別途10%の料金をいただきます
나는 같은 돈이 필요해 ，부가세 10% 별도
ทุกคนที่ใช้บริการโต๊ะเดียวกัน จำเป็นต้องสั่งรูปแบบอาหารในราคาเดียวกัน โดยราคาไม่รวมค่าพนักงานบริการเพิ่ม 10%

4.浪費食物超過100g，每人加收食材費300元
Paying extra NT$300 per person for Wasting more than 100g of food.
100g以上の食物を無駄にするために一人当たりNT$300の追加料金を支付う
음식물쓰레기 100g 초과시 1인당 NT$300 추가
กรณีที่สั่งอาหารแล้วของเหลือทานไม่หมดเกิน 100 กรัม คิดค่าวัตถุดิบเพิ่ม 300 เหรียญไต้หวันต่อคน

1.用餐時間90分鐘，以訂位時間或第一人進場時間，擇先計算
The meal time is 90 minutes, based on the reservation time or the first person to enter the venue,
 whichever comes first.
食事時間は、予約時間または最初に会場に入った人のどちらか早い方に基づいて、90分です
식사시간은 예약시간 기준 또는 가장 먼저 입장하는 사람 중 먼저 도래하는 시간 기준으로90분입니다
ระยะเวลาในการทานอาหารคือ 90 นาที
โดยยึดระยะเวลาที่ทำการสั่งจองหรือเวลาที่เข้ามาใช้บริการสถานเป็นเวลาเกณฑ์เริ่มต้นในการนับเวลา�

The pictures and text are for reference only. The origin, type, grade, price, etc.of the
ingredients are subject to the same day's purchase supply and mobile phone ordering.
寫真・文章は参考です 食材の產地・種類・等級・價格等は即日仕入れ・携帶電話
注文に限ります
사진과 글은 참고용이며, 원재료의 원산지, 종류, 등급, 가격 등은 당일 구매 및 휴대폰 주문에 따릅니다
รูปภาพและตัวหนังสือข้อความใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหาร ประเภท เกรด ราคาและอื่นๆ
ให้ยึดปริมาณการสั่งวัตถุดิบ และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือในวันนั้นเป็นหลักกรณีที่วัตถุดิบอาหารมีการเปลี่ยนแป
ลงประการใดควรจะทำการทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเท่าเดียวกัน ขออภัยที่ทำการประกาศแจ้งเตือนอีกต่างหาก

9.圖片及文字僅供參考，食材的產地、種類、等級、價格等，
  以門市當日進貨供應或手機點餐為準，食材有異動時，
  將以等值商品替代，恕不另行通知

8.平日遇政府機關公告之國定假日、彈性放假日與勞工放假日，  皆以假日價格計費
On weekdays, national holidays, flexible holidays and
 labor holidays announced by government agenciesare charged at the holiday price.
平日、国民の祝日、柔軟な祝日、政府機関が発表した勞働者の祝日は、休日の料金で請求されます
주중, 공휴일, 탄력적 공휴일 및 정부기관에서 고시하는 근로자의공휴일은 공휴일 가격으로 부과됩니다
หากวันธรรมดาแต่ตรงกับวันหยุดประจำชาติ หรือวันหยุดแบบยืดหยุ่นตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
และเป็นวันหยุดของแรงงาน คิดบริการตามราคาวันหยุด

6.歡迎自帶飲料、酒類、免收開瓶費
Welcome to bring yourown beverages, alcohol.Free corkage.
飲み物、アルコールの持ち込み歡迎、持ち込み料なし
외부 음료수와 주류 반입이 가능하며, 추가비용 없음
ท่านสามารถเตรียมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์มาได้เอง ไม่คิดค่าบริการสำหรับการเปิดขวด

7.本店恕無刷卡服務，吃到飽不可外帶
There is no credit card service in this restaurant, all you can eat is not take-out.
このレストランにはクレジットカードのサービスはありません
食べ放題はテイクアウトではありません
이 레스토랑은 신용카드 서비스가 없으며, 테이크아웃만 가능합니다
ขออภัยที่ทางร้านไม่มีการให้บริการชำระด้วยบัตรเครดิต ทานได้ไม่อั้น แต่ไม่มีบริการห่อกลับ

國際旅客來台指定餐廳

Designated restaurant for
international tourists

国際旅客の指定するレストラン

외국 관광객 지정 레스토랑
ร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไต้หวันแล้วต้องไป

国际旅客来台指定餐厅

돌솥 휘귀‧สูตรผัดหม้อไฟ
Saute Recipe Hot Pot‧ソテーいしなべ

건강궈 (한약재료)‧ยาจีนโบราณหม้อไฟ
Healthy Hot Pot‧ヘルスポット

절인 양배추 냄비와 고기‧มังสวิรัติสามารถทานได้
Meat With Pickled Cabbage Hot Pot‧キャベツ鍋漬け肉

우유 치즈 냄비‧หม้อไฟนมชีส
Milk Cheese Hot Pot‧ミルクチーズポット

간토 스키야키‧คันโตสุกี้ยากี้
Kanto Region Sukiyaki Hot Pot‧関東すきやき

토마토‧มะเขือเทศหม้อไฟ�� 
Tomato Hot Pot‧トマトポット

규슈 특후 돼지뼈 전골‧หม้อไฟคิวชู ทงคตสึ 
Kyushu Extra Thick Pork Bone Hot Pot‧九州とんこつ鍋

台湾のフレーバー
대만 풍미

Taiwanese Flavor
日本のフレーバー
일본 풍미

Japanese Flavor

궁정 화땨우 닭‧น้ำซุปไก่ฮัวเตียวจิ่ว
Shaoxing Wine Chicken Hot Pot‧紹興酒入りキッチンポット

Spicy Hot Pot‧激辛鍋
말라샤브샤브‧น้ำซุปหม่าล่าสุดคลาสสิค

Hidaka  Region Sea-tangle Hot Pot‧ひだかクーンブポット
히다카다시마 냄비‧ซุปคอมบุ


