New Mala Hot Pot Plus+

經典麻辣鍋

新

台北峨嵋店恕無刷卡服務
Taipei Emei store Cash only

無骨牛小排

Boneless Beef Short Ribs.骨なし牛カルビ
순살소갈비.ซี่โครงสั้นเนื้อไม่มีกระดูก

Lunch.ランチ.점심
อาหารกลางวัน
Dinner.ごはん.저녁
อาหารกลางวัน
Weekends & Public Holiday.週末と祝日.주말 및 공휴일
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Last admission time.最終入場時間.마지막 입장 시간

特上和牛

極上雙和牛

Prime Wagyu.最高級和牛セット
최상급 와규 특선.บุฟเฟต์เนื้อวากิว

Supreme Duo of Wagyu.極上双和牛セット
최고급 2종 와규 특선.บุฟเฟต์เนื้อวากิวดับเบิ้ลพรีเมียม
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เวลาเข้าล่าสุด

Child.子供
어린이.เด็กเล็ก

幼 童

Child.子供
어린이.เด็กเล็ก

小 童

Baby.赤ちゃん.
아기.เด็กวัยเรียน

◎ 兒童為小一至小六，基於安全考量，限一大配一小
One adult is allowed to take one child along with
(Only for Child from First Grade~Sixth Grade).

小人は小一から小六までとなり、大人一人につき小人一人のみとなります
아동은 초1~6학년, 어른 한 명 당 아동 한 명 할인 가능
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ใหญ่หนึ่งคนสามารถพาเด็กมาด้วยได้หนึ่งคน

◎ 4～6歲用餐每人酌收清潔費100元
Children between age of 4 to 6 would be charged
NT$100 of cleaning fee.

４〜６歳のお子様はサービスチャージを１００元頂戴いたします
4~6세의 유아는 서비스료로 대만달러 100원이 청구됩니다
อายุ 4-6 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าทำความสะอาด 100 หยวนต่อคน

◎ 歡迎自帶飲料、酒類、免收開瓶費
Welcome to bring yourown beverages, alcohol.
Free corkage.
ソフトドリンクやアルコールの持ち込み歓迎！
持込み料をいただきません
외부 음료수와 주류 반입이 가능하며, 추가비용 없음
ท่านสามารถเตรียมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์มาได้เอง ไม่คิดค่าบริการสำหรับการเปิดขวด

◎ 用餐時間2小時，以訂位時間或第一人進場時間，擇先計算
2 hours limit per table( Start from the first guest arrival).
時間制限を2時間とさせていただきます
（最初入場者から計算させていただきます）
식사시간 2시간 (첫 번째 사람이 들어온 시간으로)

ระยะเวลาในการทานอาหารคือ 2 ชั่วโมง
โดยยึดระยะเวลาที่ทำการสั่งจองหรือเวลาที่เข้ามาใช้บริการสถานเป็นเวลาเกณฑ์เริ่มต้นในการนับเวลา

◎ 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%

50% OFF
100 4~6yr
Free 0~3yr

半額
반값
ครึ่งราคา

無料
무료
ฟรี

◎ 限2人開鍋，1成人開鍋酌加收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

◎ 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以上の食物を残した場合，一人当たりNT $300の追加料金が発生します。
음식물쓰레기 100g 초과시 1인당 NT$300 추가
กรณีที่สั่งอาหารแล้วของเหลือทานไม่หมดเกิน 100 กรัม คิดค่าวัตถุดิบเพิ่ม 300 เหรียญไต้หวันต่อคน

◎ 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

◎ 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 agencies are
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労働者の祝日は、
休日の料金で請求されます
주중, 공휴일, 탄력적 공휴일 및 정부기관에서 고시하는 근로자의
공휴일은 공휴일 가격으로 부과됩니다.
หากวันธรรมดาแต่ตรงกับวันหยุดประจำชาติ หรือวันหยุดแบบยืดหยุ่นตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
และเป็นวันหยุดของแรงงาน คิดบริการตามราคาวันหยุด
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經典湯頭七選二
Soup Base- Select 2 from 7
7種類から2種類をお選びください
육수-7중 택2
ซุปคลาสสิก 7 จาก 2

蔬菜精力鍋

東北酸菜鍋

Vegetable Energy Soup
ベジタブル精力鍋
야채 웰빙샤브샤브(채식 가능합니다)

Pickled Chinese Cabbage Hot Pot
白菜の酢漬け鍋
동북지역 절인

(素食可，內含中藥，過敏體質及孕婦請斟酌食用)

(素食可)

น้ำซุปผัดรวมมิตร

น้ำซุปผัดกาดดอง

Suitable for vegetarians, contains Chinese herbs, please consume with care for those with allergic constitution and pregnancy.
漢方入りベジタリアンメニュー、アレルギーをお持ちの方、妊婦の方は、お召し上がりの際にご注意ください
채식 가능, 한약재 포함,알레르기성 체질 및 임산부는 섭취에 주의하십시오
มังสวิรัติสามารถทานได้ มีส่วนผสมของยาจีน ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และสตรีมีครรภ์ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทาน

Vegetarian
ベジタリアンフード
야채 웰빙샤브샤브

成份：西芹、老薑、玉米、番茄、枸杞、紅棗、鹽、糖、醬油
香菇風味粉(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、
乳清蛋白、調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)
◎ 內含中藥過敏原，過敏體質及孕婦請斟酌食用

成份：西芹、老薑、玉米、番茄、鹽、糖、醬油
酸白菜、香菇風味粉(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、
乳清蛋白、調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)

港式花雕雞
Stir-fried Chicken with Chinese Sauce and Hot Pot
鶏肉の紹興酒煮込み
소흥 닭고기 조림

มังสวิรัติสามารถทานได้

卜卜蜆雞腿鍋
Garlic Clam Chicken Hot Pot
ガーリッククラムチキン鍋
갈릭 조개 치킨 전골

น้ำซุปไก่ฮัวเตียวจิ่ว

น้ำซุปหอยเสียบกับน่องไก่

(內含中藥及酒類，過敏體質及孕婦請斟酌食用)

(內含蒜頭、海鮮及酒類，過敏體質及孕婦請斟酌食用)

Contains Chinese herbs and alcohol, please consume with care for those with allergic constitution and pregnancy.
漢方、アルコールを含む、アレルギーをお持ちの方、妊婦の方は、お召し上がりの際にご注意ください
한약재 및 주류 포함,알레르기성 체질 및 임산부는 섭취에 주의하십시오
มีส่วนผสมของยาจีนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และสตรีมีครรภ์ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทาน

Contains garlic, seafood, and alcohol, please consume with care for those with allergic constitution and pregnancy
ニンニク、海鮮、アルコールを含む、アレルギーをお持ちの方、妊婦の方は、お召し上がりの際にご注意ください
마늘, 해산물 및 주류 포함,알레르기성 체질 및 임산부는 섭취에 주의하십시오

成份：西芹、老薑、玉米、番茄、枸杞、紅棗、黃耆
蔥白、蔥綠、紹興酒、花雕酒、鹽、糖、醬油
香菇風味粉(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、
乳清蛋白、調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)
◎ 內含中藥及酒類過敏原，過敏體質及孕婦請斟酌食用

成份：蛤蠣、雞腿肉、蒜頭、蔥白、蔥綠、西芹、老薑、
玉米、番茄、枸杞、紅棗、鹽、糖、醬油、香菇風味粉
(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、乳清蛋白、
調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)
◎ 內含中藥、海鮮及酒類過敏原，過敏體質及孕婦請斟酌食用

มีส่วนผสมของกระเทียม อาหารทะเล และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และสตรีมีครรภ์ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทาน์

經典麻辣鍋
Spicy Hot Pot

(Duck blood and tofu stew with
soy sauce is served here.)

激辛鍋
중국식 매운찌개

น้ำซุปหม่าล่าสุดคลาสสิค
(內含牛肉、黃豆及中藥，過敏體質及孕婦請斟酌食用)

膠原蛋白鍋
Collagen Hot Pot
コラーゲンタンパク鍋
콜라겐 샤브샤브
น้ำซุปคอลลาเจน

(內含中藥及海鮮，過敏體質及孕婦請斟酌食用)

Contains beef, soy bean, and Chinese herbs, please consume with care for those with allergic constitution and pregnancy.
牛肉、大豆、漢方を含む、アレルギーをお持ちの方、妊婦の方は、お召し上がりの際にご注意ください
소고기, 황두 및 한약제 포함,알레르기성 체질 및 임산부는 섭취에 주의하십시오
มีส่วนผสมของเนื้อวัว ถั่วเหลืองและยาจีน ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และสตรีมีครรภ์ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทาน

Contains Chinese herbs and seafood, please consume with care for those with allergic constitution and pregnancy.
漢方、海鮮を含む、アレルギーをお持ちの方、妊婦の方は、お召し上がりの際にご注意ください
한약재 및 해산물 포함,알레 르기성 체질 및 임산부는 섭취에 주의하십시오

成份：老薑、大蒜、青花椒、大紅袍、朝天椒、
辣椒粉、黑豆瓣、蒜苗、白豆蔻、燈籠椒、鹽、糖、醬油
香菇風味粉(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、乳清蛋白、
調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)
◎ 內含黃豆及中藥過敏原，過敏體質及孕婦請斟酌食用

成份：西芹、老薑、玉米、番茄、枸杞、紅棗
鹽、糖、醬油、魚膠、洋菜粉(龍鬚菜、石花菜、海藻抽取物)
香菇風味粉(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、乳清蛋白、
調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)
◎ 內含中藥及海鮮過敏原，過敏體質及孕婦請斟酌食用

มีส่วนผสมของยาจีนและอาหารทะเล ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และสตรีมีครรภ์ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทาน

起士牛奶鍋+50
Cheese Milk Soup+50NTD
チーズミルクスープ鍋+50NTD
치즈 밀크 수프입니다+50NTD
น้ำซุปนมสดชีส + 50NTD
(素食可)

Vegetarian
ベジタリアンフード
야채 웰빙샤브샤브
มังสวิรัติสามารถทานได้

成份：帕瑪森乳酪粉、三花調製奶水、白荳蔻、安佳原味乳酪片
西芹、老薑、玉米、番茄、枸杞、紅棗、鹽、糖、醬油、
香菇風味粉(鹽、麥芽糊精、香菇抽出物、葡萄糖、酵母抽出物、
乳清蛋白、調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、
5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉)
◎ 內含中藥過敏原，過敏體質及孕婦請斟酌食用

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。
Photos and text are for reference only, please refer to the daily stock purchase supply and the mobile phone order APP of the store for the place of production, the types, the grades, and the prices of the food ingredients;
in the case of food ingredient alterations, products with the equivalent value will be used as replacement without further notices
写真・文章は参考用です。食材の産地、種類、等級、価格などは市場の当日価格および携帯電話注文を基準とします。食材に変更がある場合、同等品で代替し、別途通知いたしません
사진 및 텍스트는 참고용입니다.식재료의 원산지, 종류, 등급, 가격 등은 식당의 당일 공급 상황 및 휴대폰 주문을 기준으로 하며, 식재료에 변동이 있는 경우 별도의 통지 없이 등가의 상품으로 대체됩니다

รูปภาพและตัวหนังสือข้อความใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหาร ประเภท เกรด ราคาและอื่นๆ ให้ยึดปริมาณการสั่งวัตถุดิบ
และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือในวันนั้นเป็นหลัก กรณีที่วัตถุดิบอาหารมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ควรจะทำการทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเท่าเดียวกัน ขออภัยที่ทำการประกาศแจ้งเตือนอีกต่างหาก
1111121

新馬辣+

meat
肉
고기
เนื้อ

嚴選肉品

New Mala Hot Pot Plus
新馬辣鍋プラス
뉴 말라 전골 플러스
นิว หม่าล่า ฮอทพอท พลัส

特上和牛

極上雙和牛

Supreme Duo of Wagyu.極上双和牛セット
최고급 2종 와규 특선.บุฟเฟต์เนื้อวากิวดับเบิ้ลพรีเมียม

無骨牛小排

Prime Wagyu.最高級和牛セット
최상급 와규 특선.บุฟเฟต์เนื้อวากิว

Boneless Beef.骨なし牛肉
뼈없는 소고기.เนื้อไม่มีกระดูก

104

101

107
USDA
CHOICE

美國Choice無骨牛小排(肩)/4片 (最佳食用熟度5分)
Boneless Chuck Short Ribs/4 slices

チャック ‧ ショート ‧ リブ、骨なし/4枚 ● 목심 쇼트 리브, 뼈제거/사 조각 ● เนื้อแบล็ควากิวจากออสเตรเลีย M6 ~ M9+ / 4 ชิ้น

108

美國CAB安格斯黑牛/4片
美國SRF極黑和牛/4片 (最佳食用熟度3分)

澳洲黑毛和牛M6~M9+/4片

SRF American Wagyu/4 slices

N.Z. and Australia Ox Tongue/4 slices

オーストラリア産和牛M6~M9+/4枚
AU. M6~M9+ 와규/사 조각

アメリカ産SRF極黒牛/4枚
미국SRF 흑와규/4개

アンガスビーフ/4枚 ● 앵거스 비프/사 조각 ● แบล็คแองกัส CAB จากอเมริกา

/ 4 ชิ้น

109

เนื้อแบล็ควากิวจากออสเตรเลีย M6 ~ M9+ / 4 ชิ้น

เนื้อแบล็ควากิว SRF เกรดพรีเมียมจากอเมริกา / 4 ชิ้น

美國Prime頂級牛梅花/4片

105

102

(最佳食用熟度5分)

Angus Beef/4 slices

(最佳食用熟度3分)

(最佳食用熟度5分)

U.S Prime Chuck Roll
上肩ロース/4枚 ● 마국산 소양지/사 조각 ● สันคอวัวเกรด Prime จากอเมริกา

/ 4 ชิ้น

110
USDA
CHOICE

美國Choice頂級牛五花/4片

(最佳食用熟度7分)

Flank Beef/4 slices

特上カルビ/4枚 ● 미국산 소목심/사 조각 ● เนื้อวัวสามชั้น Choice จากอเมริกา / 4 ชิ้น

111

A級松阪豬(丹麥.荷蘭.西班牙)/4片

(須熟食)

A-Grade Matsusaka Pork/4 slices

N.Z. and Australia Ox Tongue/4 slices

Aグレード霜降り豚肉/4枚
A급 항정살/사 조각

ニュージーランドとオーストラリア産牛タン/4枚
뉴질랜드와 호주 우설/4개

紐西蘭特級紐約客/4片

(最佳食用熟度7分)

New Zealand Sirloin/4 slices

สันคอหมูเกรด A / 4 ชิ้น

ลิ้นวัวเกรดพรีเมียมจากออสเตรเลีย / 4 ชิ้น

ニュージーランド サーロイン/4枚 ● 뉴질랜드산 채끝/사 조각 ● เนื้อวัวเกรดพรีเมียมจากนิวซีแลนด์ / 4 ชิ้น

112

106

第

優良食
灣

品

台

103

(須熟食)

88

號

紐澳特級牛舌/4片

8888

台灣CAS精選豬嫩腿/4片

(須熟食)

Pork Slices/4 slices

ポークスライス/4枚 ● 돼지 앞다리살/사 조각 ● ขาหมู / 4 ชิ้น

九孔鮑魚/2個

阿根廷天使紅蝦/2隻

Abalone/2 head
アワビ/二粒
전복/둘알
หอยเป๋าฮื้อ / 2 ตัว

Argentina Prawn/2 ships

アルゼンチン赤海老/二尾
아르헨티나 빨간새우/두 마리

88

號

第

優良食
灣

品

台

113

8888

台灣CAS精選豬五花/4片

(須熟食)

Slab Bacon/4 slices

豚ばら肉/4枚 ● 베이컨 삼겹살/사 조각 ● หมูสามชั้น / 4 ชิ้น

114

กุ้งแองเจิลจากอาร์เจนตินา / 2 ชิ้น

紐澳小羔羊嫩肩/4片

(重組須熟食)

N.Z. and Australia Lamb Shoulder/4 slices

ニュージーランドとオーストラリア産のお羊ショルダー/4枚 ● 뉴질랜드와 호주 양 어깨/사 조각 ● สันคอแกะจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย / 4 ชิ้น

88

號

第

優良食
灣

品

台

115

8888

港式花雕雞/150g

(含酒成份)

Stir-fried Chicken with Chinese Sauce/150g

鶏肉の紹興酒煮込み/150g ● 소흥 닭고기 조림/150g ● ไก่ตุ๋นฮัวเตียวจิ่ว /150g

88

號

第

優良食
灣

品

台

116

8888

台灣CAS鮮嫩雞腿肉/150g

(含酒成份)

Chicken Thighs/150g

鶏もも肉/150g ● 소닭다리살/150g ● น่องไก่สด / 150g
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滷三寶-麻辣鍋的好朋友

201.綜合滷三寶/各半份(202.203.204.)
Mixed with/Each half(202.203.204.)

盛り合わせ/様々な半分(202.203.204.)
복잡한/반반(202.203.204.)

ตุ๋น 3 เด็ดรวมมิตร / 202.203.204. อย่างละครึ่ง

202.滷肥腸/6個

Marinated Intestine/1 serving
腸煮込み/1分
곱창 간장 조림/일 접시
ไส้ตันตุ๋น / 6 ชิ้น

203.滷牛筋/4個

Marinated Beef Tendon/1 serving
牛筋煮込み/1分
소 힘줄 조림/일 접시
เอ็นเนื้อตุ๋น / 4 ชิ้น

204.滷牛肚/6個

Marinated Beef Tripe/6 unit
牛内臓煮込み/6 つ
부속 간장 조림/일 접시
เครื่องในตุ๋น / 6 ชิ้น

205.招牌多肉排骨酥/2個
Crispy Sparerib/2 unit
スペアリブ唐揚げ/二 つ
갈비 튀김/두 마리
ซี่โครงทอดกรอบ / 2 ชิ้น

Seafood
シーフード
해물
อาหารทะเลส่งตรงจากท่าเรือ

漁港直送海鮮
301.野生大草蝦/2隻

302.野生大海蝦/2隻

303.鮮嫩巴沙魚/2片

304.東石蛤蠣/6顆

305.蘇澳小卷/2隻

306.東港鮮鯛魚/2片

308.帆立貝/2個

309.組合大干貝/2顆

310.紐西蘭貽貝/2個

311.鮮魷魚/6個

312.迷你小花枝/2隻

313.美國火雞胇/2個

Tiger Shrimps/2 ships
ウシエビ/二尾
쌀새우/두 마리
กุ้งกุลาดำ / 2 ตัว

Scallop/2 unit
帆立貝/二つ
가리비/두 마리
หอยเชลล์ยักษ์ / 2 ตัว

Tiger Shrimps/2 ships
テナガエビ/二尾
대하/두 마리
กุ้งขาวจีน / 2 ตัว

Basa Fish/2 slices
バシャ魚/二本
베트남메기/두 조각
ปลาสลิดสด / 2 ตัว

Reconstituted Large Scallops/2 head New Zealand Mussels/2 unit
組合のホタテ/二つ
ムール貝/二つ
조개관자/두 마리
홍합/두 마리
หอยเชลล์ตัวใหญ่ / 2 ตัว
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ / 2 ตัว

Clam/6 head
ハマグリ/六粒
조개/여섯 알
หอยตลับจากตงซือ / 6 ชิ้น

Squid Wing/6 unit
茹でイカ/六つ
오징어 채/여섯 마리
ปลาหมึกสด / 6 ตัว

Neritic Squid/2 ships
イカ/二杯
한치/두 마리
ปลาหมึกก้นแหลมสด / 2 ตัว

Cuttlefish/2 ships
イカ/二杯
꼴뚜기/두 마리
ปลาหมึกกระดอง / 2 ตัว

手打鮮滑
401.手打鮮雞滑/1支

Hand-made Chicken Paste/1 unit
手作りチキンペースト/一つ

수제 닭고기 페이스트/한 마리
ลูกชิ้นปลาหมึกแฮนด์เมด / 1 แท่ง

402.手打鮮蝦滑/1支

403.手打花枝滑/1支

手打海老つくね/一つ

手打イカつくね/一つ

Handmade Shrimp Paste/1 unit
새우 완자/한 마리

ลูกชิ้นกุ้งแฮนด์เมด / 1 แท่ง

Braised Snacks
煮込みスナック
찐 스낵
ขนมเคี่ยว

Sea Bream Slic/2 slicese
タイの切り身/二本
도미살/두 조각
ปลากะพงแดงสดจากท่าเรือตงกั่ง / 2 ชิ้น

307.金目海鱸魚/2片

Sea Bass/2 slices
スズキ/二本
농어살/두 조각
ปลากระพงญี่ปุ่นจากผิงตง / 2 ชิ้น

Chicken Testicles/2 unit
鷄の金玉/二 つ
닭 불알/두 마리
ลูกอัณฑะไก่งวงจากอเมริกา / 2 ชิ้น

Handmade Seafoodball
手作り海鮮丼
수제 씨푸드볼
ลูกชิ้นแฮนด์เมด

Handmade Squid Paste/1 unit
오징어 완자/한 마리

ลูกชิ้นไก่แฮนด์เมด / 1 แท่ง
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Mushrooms
きのこ
버섯
เห็ด

當季鮮菇
501.綜合鮮菇/各半份(502.503.504.) 502.美白菇/40g
half(502.503.504.)

Mixed with/Each
盛り合わせ/様々な半分(502.503.504.)

White Marmoreus/40g
美白シメジ/40g
화이트 버섯/40g
เห็ดเข็มเงิน / 40g

복잡한/반반(502.503.504.)
เห็ดสดตามฤดูกาล/อย่างละครึ่ง(502.503.504.)

505.綜合鮮菇/各半份(506.507.508.) 506.鴻喜菇/40g
Mixed with/Each half(506.507.508.)
盛り合わせ/様々な半分(506.507.508.)
복잡한/반반(506.507.508.)
เห็ดสดตามฤดูกาล/อย่างละครึ่ง(506.507.508.)

Hypsizigus Marmoreus/40g
ブナシメジ/40g
느티만가닥버섯/40g
เห็ดชิเมจิ / 40g

503.袖珍菇/40g

504.金針菇/40g

ヒラタケ/40g
느타리 버섯/40g
เห็ดนางรม / 40g

Enoki Mushrooms/40g
エノキダケ/40g
팽이버섯/40g
เห็ดเข็มทอง / 40g

507.杏鮑菇/40g

508.野生雲耳/6個

Oyster Marmoreus/40g

King Oyster Mushroom/40g
エリンギ/40g
새송이버섯/40g
เห็ดนางรมหลวง / 40g

Black Fungus/
キクラゲ/6 つ
목이버섯/여섯 마리
เห็ดหูหนู / 6 หัว

Vegetables
野菜
채소
ผัก

季節時蔬
601.高麗菜/100g

602.青江菜/40g

603.娃娃菜/2個

Cabbage/100g
キャベツ/100g
양배추/100g
กะหล่ำปลี / 100g

Bok Choy/40g
チンゲンサイ/40g
청경채/40g
ผักกาดขาวปลีเมล็ด /40g

608.玉米筍/2個

609.日式南瓜/2個 610.屏東芋頭/2個

Baby Corn/2 unit
スコーン/二 つ
꼬마 옥수수/두 마리
ข้าวโพดอ่อน / 2 ฝัก

Pumpkin/2 unit
かぼちゃ/二 つ
호박/두 마리
ฟักทองญี่ปุ่น / 2 ลูก

Baby Cabbage/2 unit

ベビーキャベツ/二 つ
아기 배추/두 마리
เบบี้ผักกาดขาวปลี / 2 หัว

Taro/2 unit
紫芋/二 つ
토란 튀김/두 마리
เผือกผิงตง / 2 ลูก

604.福山萵苣/40g 605.水蓮/40g
Lettuce/1 serving
レタス/1分
연상추잎/일 접시
ผักกาดหอมฟุคุยามะ / 40g

Water Snowflake/1 serving
山菜/1分
조름나물/일 접시
ผักสายพลวง / 40g

606.絲瓜/2個

Loofah/2 unit
糸瓜/二 つ
수세미오이/두 마리
รังบวบ / 2 ลูก

701.經典老油條/2個
Fried Bread Stick/2 unit
油揚げスティック/二 つ
요티아오/두 마리
ปาท่องโก๋ / 2 ชิ้น

702.新鮮嫩豆包/2個

基改

703.手工炸豆捲/2個

Fresh Bean Curd Parcels/2 unit Deep-fried Bean Curd Rolls/2 unit
生湯葉/二 つ
揚げ湯葉/二 つ
유부/두 마리
유부 말이 튀김/두 마리
ฟองเต้าหู้ / 2 ชิ้น
ฮ่อยจ๊อแฮ่กึ๊นทอด / 2 ชิ้น

Tomato/2 unit
トマト/二 つ
토마토/두 마리
มะเขือเทศบีฟสเต็ก / 2 ลูก

611.玉米/2個
Corn/2 unit
コーン/二 つ
옥수수/두 마리
ข้าวโพด / 2 ฝัก

Ingredients of Hot Pot
鍋物
냄비의 재료
ส่วนผสมหม้อไฟ

經典鍋物
基改

607.牛番茄/2個

非基改

704.招牌凍豆腐/2個
Frozen Tofu/2 unit
高野豆腐/二 つ
수제 얼린 두부/두 마리
เต้าหู้แช่แข็ง / 2 ชิ้น

906.手作米血糕/2個
Black Rice Cake/2 unit
血で固めたご飯/二 つ
대만식 찹쌀떡/두 마리
เค้กเลือดหมู (จูเสี่ยเกา) / 2 ชิ้น

905.基隆甜不辣/2個
Keelung Tempura/2 unit
てんぷら/二 つ
어묵/두 마리
เทมปุระจีหลง / 2 ชิ้น
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Dumplings & Meatballs Combo
餃子とミートボールのコンボ
만두 & 미트볼 콤보
คอมโบเกี๊ยวและลูกชิ้น

涮嘴丸餃包
802.黃金魚丸/2個

803.香菇貢丸/2個

804.經典牛肉丸/2個

805.九層塔花枝丸/2個

ลูกชิ้นรวมมิตร 802.803.804.805. / อย่างละ 2 ชิ้น

Golden Fried Fish Ball/2 unit
練り物の團子/二 つ
피쉬볼 튀김/두 마리
ลูกชิ้นปลาสีทอง / 2 ชิ้น

806.綜合餃/各2個(807.808.809.810.)

807.手工燕餃/2個

808.手工蛋餃/2個

809.手工水晶餃/2個

810.基隆三記魚餃/2個

810.高雄口福魚餃/2個

(限台北公館店、台北昆明店、台北
中山店、台北漢中店、桃園大江店
、台北武昌店、板橋小遠百店、宜
蘭羅東店、桃園站前店、桃園藝文
店、新竹巨城店提供)

(限高雄夢時代店、台南南紡店、台南西門店提供)

801.綜合丸/各2個(802.803.804.805.)
Mixed with/Each helf(802.803.804.805.)
盛り合わせ/様々な半分(802.803.804.805.)
복잡한/반반(802.803.804.805.)

เกี๊ยวซ่ารวมมิตร 807.808.809.810. / อย่างละ 2 ชิ้น

Handmade Pork Dumplings/2 unit
手作り豚肉餃子/二 つ
수제 고기 만두/두 마리
เกี๊ยวหมูแฮนด์เมด / 2 ชิ้น

811.綜合包/各2個(812.813.814.815.)

812.日式蟹腿/2個

Mixed with/Each helf(807.808.809.810.)
盛り合わせ/様々な半分(807.808.809.810.)
복잡한/반반(807.808.809.810.)

Mixed with/Each helf(812.813.814.815.)
盛り合わせ/様々な半分(812.813.814.815.)
복잡한/반반(812.813.814.815.)
แพ็กเกจรวมมิตร 812.813.814.815. / อย่างละ 2 ชิ้น

Crab Sticks/2 unit
和風蟹棒/二 つ
일식 게맛살/두 마리
ขาปูปรุงรสแบบญี่ปุ่น / 2 ชิ้น

Handmade Fried Meat Ball/2 unit
手作りミートボール/二 つ
사천식 완자/두 마리
ลูกชิ้นเห็ดหอม / 2 ชิ้น

Handmade Egg Dumplings/2 unit
手作り卵餃子/二 つ
수제 계란 만두/두 마리
เกี๊ยวไข่แฮนด์เมด / 2 ชิ้น

Beef Ball/2 unit
ぎゅうにくボール/二 つ
소고기 완자/두 마리
ลูกชิ้นเนื้อคลาสสิก / 2 ชิ้น

Handmade Fish Dumplings/2 unit
手作り魚餃子/二 つ
수제 생선 만두/두 마리
เกี๊ยวคริสตัลแฮนด์เมด / 2 ชิ้น

813.日式龍蝦包/2個

Lobster Salad Ball/2 unit
ロブスターサラダ入りの団子/二 つ
샐러드 랍스타볼/두 마리
กุ้งมังกรปรุงรสแบบญี่ปุ่น / 2 ชิ้น

814.日式魚包蛋/2個

Japanese Egg Wraps With Fish/2 unit
和風魚の卵入りツクネ/二 つ
일본식생선알 어묵/두 마리
ไข่ห่อปลาแบบญี่ปุ่น / 2 ชิ้น

想要加鍋底

Squid Ball/2 unit
イカボール/二 つ
오징어볼/두 마리
ลูกชิ้นใบโหระพา / 2 ชิ้น

Fish Dumplings/2 unit
手作り魚餃子/二 つ
수제 생선 만두/두 마리
เกี๊ยวปลาซันจี่จากจีหลง / 2 ชิ้น

Handmade Fish Dumplings/2 unit
手作り魚餃子/二 つ
수제 생선 만두/두 마리
เกี๊ยวปลาโควฟูจากเกาสง / 2 ชิ้น

815.爆漿起士包/2個
Cheese Ball/2 unit
チーズボール/二 つ
치즈 퐁당완자/두 마리
ชีสไส้ระเบิด / 2 ชิ้น

Bottom of Hot Pot
鍋底
냄비 바닥
ก้นหม้อร้อน

水血

901.麻辣嫩鴨血

Spicy Tender Duck Blood/3 unit
スパイシーなアヒルの血/三 つ
매운 오리 피/삼 마리
เลือดเป็ดก้อนหม่าล่า / 3 ก้อน

902.麻辣大豆腐/2個
Spicy Big Tofu/2 unit
スパイシービッグ豆腐/二 つ
매운 큰 두부/두 마리
เต้าหู้หม่าล่า / 2 ชิ้น

903.東北酸菜/150g

Pickled Chinese Cabbage/150g
白菜のピクルス/150g
절인 배추/150g
ผักกาดดองตงเป่ย / 150g

904.膠原蛋白/3顆
Collagen/3 head
コラーゲン/3粒
콜라겐/삼 알
คอลลาเจน / 3 ชิ้น

好吃的飯
1001.白飯/1碗
Rice/1 bowl
ご飯/1ボウル
흰쌀밥/1그릇
ข้าวเปล่า / 1 ถ้วย

1002.海苔味島香鬆飯/1碗
Wei Tao Nori Floss Rice/1 bowl
味島ふりかけ 海苔香味お食事/1ボウル
웨이다오 샹송, 김 맛 /1그릇
ข้าวหอมปรุงรสสาหร่าย/ 1 ถ้วย

Delicious Meal
おいしい食事
맛있는 식사
อาหารอร่อย

1003.安格斯黑牛咖哩飯/1份
Angus Black Beef Curry/1 serving
黑牛カレー/1份
흑와규 커리/일 접시
ข้าวหน้าเนื้อแบล็คแองกัส/ 1 ถ้วย
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