


Suan Bua 
by Chef Santiphap “Por” Petchwao

Chef Por discovered his passion for Thai 
cuisine through his grandmother. As 
a young boy, he would spend hours 
watching and help ing her  gr ind
spices, make curry pastes from scratch 
and create memorable dishes. Most 
importantly, he learned the skill of 
balancing flavors.

While he first chose to go into the financial 
world as a stock analyst, his passion 
for cooking was always luring in
the back of his mind. He then finally gave up 
everything to further his culinary

 knowledge at the Dusit Thani College,
followed by internships at some of
Thailand’s leading Thai restaurant
absorbing as much as he could from
the gurus of Royal Thai cuisine.

Chef Por gained an in-depth knowledge 
of Royal Thai cuisine while having the 
opportunity to work and learn from 
Chef Pimnipa Narongphan, whose 
ancestor was a courtier at the Dusit Palace
approximately 100 years ago.

On the occasion of the 60th anniversary 
of His Majesty King Rama 9 accession to 
the throne, Chef Por made the vow to be 
an advocate of authentic Thai cuisine, 
teach to future generations ensuring 
that genuine Thai recipes will further be
passed on.

At Suan Bua, Chef Por will take you on 
a  journey through the past  wi th
family-style authentic set menus, each
portraying a vast culinary history which
he is happy to share and describe.

วับนวสยทไราหาองอ้ห
)อปฟชเ( วา่วรชพเ พาภิตนัส ยดโ

ำทรากนใลหใงลหมาวคีมมิ่รเอปฟชเ า จใลาดนับงรแบัร้ดไาขเงึ่ซ  ก็ดเยัว่ตแงั้ตยทไราหาอ  
สำาคัญจากคุณยายผูเปนที่รัก  เขาไดใชเวลาในแตละวันนานนับชั�วโมงภายในครัว 
เฝาสังเกตและชวยคุณยายปรุงอาหาร ไมวาจะเปนการเตร�ยมวัตถุดิบ เคร�่องเทศ
ปน สมุนไพรไทย หร�อการโขลกพร�กแกงสดๆใหมๆ เพ��อรังสรรคอาหารจานอรอย
ที่รสชาติยังคงตราตร�งอยูในความทรงจำาของเขาไมรูลืม  ที่สำาคัญที่สุดคือเชฟปอได

ำทรากะษกัทนูพม่ิพเ า งอขน่ดเิตับมสณุคน็ปเง่ึซ  ิตาชสรงอขลุดมสงึถจใา้ขเะลแราหาอ
ยอ่รอิตาชสรีม้หใราหาองุรปรากนใฟชเ

ำทยคเอปฟชเา่ว้มแ า นใลหใงลหมาวค่ตแ นิงเรากจิกรุธกลโนในุ้ห์หะารคเิวกันน็ปเนาง
การทำา ำสง้ัรคจในิสดัต้ดไาขเดุส่ีทนใ าขเงอขจใกาจปไนอืลเบลยคเ่มไราหาอ า ยดโญัค  
ลาออกจากงานประจำา  พีชาออืมฟชเน็ปเรากงอขงาทนหกอืลเะลแ น้ันะณขนใงคน่ัม่ีท  

องอ้ห่ีทนางกึฝสากอโีม้ดไรากงึถมวร ีนาธติสุดยัลายทิว่ีทาษกึศา้ขเอปฟชเ าหารไทย 
ชั�นนำาระดับประเทศมากมาย ซ�่งเปร�ยบเสมือนโรงเร�ยนขนาดใหญที่ทำาใหเขาไดมี 

ำตยทไราหาองุรปรากบัลด็ลคเะาพฉเยดโ ู้รมาวคนูพม่ิพเสากอโ า ะลแู้รู้ผกาจงัววาชบัร  
ญาชวย่ีชเู้ผ

ำทง่ึซงอทสากอโบัร้ดไงัยอปฟชเ น้ันกาจกอน า ำตราหาอรตูสู้รนยีรเ้ดไาขเ้หใ า  งัววาชบัร
ามู้ผฟชเ  ์ธนัพ์คงรณ าภิณมิพณุค บักดิช้ลกใงา่ยอนางมว่ร้ดไสากอโีมอ่ืมเ กความ
พ่ีทู่ยอ้ชใบัร นางยาวถราพิรบชารา้ขน็ปเยคเ้ดไนา่ทงอขลูกะรตน้ตง่ึซ ถรามาส งัวชาระร

ามนา่ผ่ีทีปา่วก 001 ณามะรปอ่ืมเติสุด

และเพ��อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครอง 
ำค้หใ้ดไอปฟชเ ีป 06 บรคิตับมสชาริริส า ำตยทไราหาอนาสบืสะจ่ีทณาญิฏป า มิดเง้ัดบัร

ำทรากน็ปเอืถง่ึซ  งัลหนุ่รนคู่สอ่ตง่สู้รมาวค่รพแยผเีดนิยะลแ ยาหญูส้หใ่มไ าความดี
นิดน่ผแณุคนทแบอตะลแงวลหอ่พยาวถ

รอมาวคูนมเยาลหกาลหยทไราหาอ์ครรสงัรมอ้รพอปฟชเ วับนวสราหาองอ้ห ณ ้หใยอ่
ำรงาทนิดเมว่รนา่ทกุท้หใะลแ งอลม้ิล้ดไนา่ทกุท า งวมอ้ลง่ัน้ดไอ่ืมเ นาวนัวาลวเงว่ชงึถกึล

ำนจใิมูภอปฟชเยดโ วัรคบอรคนใกิชามสบักนุ่อบองา่ยอนักมว่รวา้ขนาท าเสนออาหาร
มเะล่ตแ จใบอชมาตนักมว่รยอ่รออ้ืมนัปง่บแ้ดไณุค้หใมอ้รพ่ีทษศเิพดุสดุช ่ีทราหาอูน

งอเวัตยว้ดงัฟณุค้หใา่ลเมอ้รพอปฟชเง่ึซ  ยอ่รอมาวคาม่ีทมีนว้ลรรสดัค
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ตามแบบประเพณีไทยสมาช�กในครอบครัวและ
ราหาอนาทะรปบัรงวมว่รง่ันมยินกัมนอ่ืพเมุ่ลก

อยางพรอมหนาพรอมตา โดยกับขาวแตละ
จานเสิรฟรอนๆ ในคราวเดียวเพ��อใหทุกคน
ไดเพลิดเพลินกับความอรอยหลาหลายของ

ำส ราหาอิตาชสร ราหาอดุชบัรห
 กาจูนมเ 1 กอืลเถรามาสนา่ทวับนวส

 ้ีนกาจกอน ทภเะรปะล่ตแราหาอรากยาร
ยอ่รอมาวคกอืลเนา่ท้หใท์ราคาละอูนมเีมงัย

มิตเม่ิพเ ขุสมาวคีมกึสู้รอปฟชเบอชจใมาต้ดไ
ำนะนแ้ดไ่ีทีดนิยะลแ ้ดไาขเง่ึซด็ดเนาจราหาอ

ยทไราหาองุรปรากงอขนอตน้ัขกุทนใจใ่สใทเมุ่ท
์ณรากบสะรปสัผมัส้ดไนา่ทกุท้หใอ่ืพเงาลกคาภ

ำตน้ตยอ่รอมาวค ้ทแยทไบับฉบัร

Traditionally, a typical Thai meal consists 
of a series of different dishes forming 
a harmonious contrast in terms of flavors
and textures, served all at once to share 
among family and friends. 
Guests are free to choose one dish 
per course from the Suan Bua set choice 
menus and additional courses can 
be ordered too. Chef Por will definitely 
be delighted to recommend his signature 
dishes, as he proudly demonstrates the 
art of cooking Central Thai cuisine to 
transform your dining experience into 
a celebration of Thai culinary delight.

Appetizers

Soups
Salad

Relishes
Curries
Ingredients

Stir-fried dishes
Desserts

4
5
6
7
8
9

Rice 10
11
12

Suan Bua Tasting Menu A 13
Suan Bua Tasting Menu B 14

Exclusive signature dishes 3

Content Page

2.All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม



3.

Exclusive Signature Dishes 

 790

 790

790

Baht Baht

1,8004.สันนอกเนื้อวากิวโคราช หมักขาวคั�วยาง

Grilled marinated in Thai herbs, 

Korat Wagyu sirloin beef with roasted

rice and oyster sauce

5.กุงแมน้ำซอสมะขาม

Goong meanam sauce makham

Deep-fried river prawn with tamarind sauce

6.เนื้อปูผัดผงกะหร�่

Poo phad pong karee

Fried Samut Sakhon crab meat with yellow curry powder         

790

990

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

4

1 2 3

5 6

1. แกงมัสมั�นเนื้อนองโคกำแพงแสนนครปฐม

Gang massaman nong ko Khampaeng-Saen

Six-hour braised “Khampaeng-Saen beef shank”

2. แกงมัสมั�นไกเบญจา

Gang massaman gai benja

“Free-range Benja Chicken” in Massaman curry

3. ปลากะพงทอดสมุนไพร

Pla kapong tod samoon prai

Deep-fried sea bass with fresh Thai herbs



4.

Appetizers

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

320

Baht

เมี่ยงกุงฟูกลีบบัว

Mieng goong foo kleab bua

Crispy river prawn with Thai herbs and

sweet sauce, wrapped lotus flower leaves

320

Baht

ขาวตังหนาตั�ง

Kao tang na tang

Crispy rice crackers with minced free-range

range Benja chicken and coconut cream

320

Baht

มาฮอ

Ma hor

Marinated and minced free-range Benja

chicken with peanut, on pineapple

320

Baht

290

Baht

กุงโสรง

Goong sarong

Deep-fried shrimp with mango dipping

sauce, wrapped in Phuket fine noodles

ปอเปยะผักทอดกรอบ

Po pia pak

Assorted vegetables and glass noodle

spring rolls

อาหารทานเลน



Salad

Table side service 

5.All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

320

Baht

390

Baht

ยำ

สมตำไทย ไกเบญจายาง และขาวเหนียว

Som tum Thai

Papaya salad with grilled free-range Benja chicken

and sticky rice

350

Baht

900

Baht

ยำชะครามเนื้อปูสมุทรสาคร

Yum cha - kram nuea poo

Suaeda maritima leaves and Samut Sakhon 

crab meat salad with coconut milk

ยำสมโอ นครชัยศร�

Yum som - O Nakornchaisri

Original shrimp and pomelo salad

กอยเนื้อวากิวโคราช นครราชสีมา

Goi nuea Wagyu korat

Spicy raw Korat Wagyu beef salad with

roasted rice and Thai herbs beef tartare

from Nakhon Ratchasima province



6.

 

Soups
ปุซ

า๋กเาลปม้สม้ต

Tom som pla gao

Garoupa and fresh ginger sour soup   

390 Baht า า้ำยม้ต ำน่มแงุ้ก

Tom yum goong mae-nam

River prawn and lemongrass hot

and sour shop

420 Baht

 

 5.ร ดสงุรปงา่ยงุ้กม้ต  

Grilled prawn and green mango hot

and sour soup

420 Baht

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

330 Baht

Tom kha gai
Free-range Benja chicken soup with
coconut milk and galangal

ตมขาไกเบญจา



7.

Relishes

นำา กิรพ้

นำา ูทาลปกิรพ้

Nam prik platoo

Grilled with chili relish and vegetables

350

Baht

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม



8.

Curries
แกง

  

Gang panang nuae

Khampaeng-Saen beef in panang curry 

590 Baht  ูลพะชบใต็กเูภนาวหยอหว่ัคงกแ        

Gang kua hoy wan bai cha-plu

Phuket sea snail curry with wild betel leaves 

460 Baht

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

 460 Bahtแกงเข�ยวหวานไกเบญจา
เสิรฟกับยำปลากุเลาเค็ม นราธิวาส

Gang kiew wan gai

Free-range Benja chicken and eggplant green curry 

served with salted threadfin fish from

Narathiwat province

490 Bahtแกงเผ็ดเปดยางลิ�นจ�่

Gang phed ped yang

Roasted duck curry and lychee

แกงพะแนงเนื้อโคกำแพงแสน



Ingredients

Khamphaeng-Saen Beef

producers association

อำาเภอกำา คโงย้ีลเะาพเ่ีทนาถส มฐปรคนดัวหงัจ นสแงพแ  
านฒัพอ่ืพเน้ึขง้ัตอ่ก้ดไ ยทไศทเะรปงอขกรแง่หแงอืมเน้ืพ์ุธนัพ  

ำทนจ  ์ณรูบมสมาวคีม้หใงอืมเน้ืพ์ุธนัพคโงุรปบัรปะลแ า ดิกเ้หใ  
ำก“ ีดุ์ธนัพวัว า  ติาชมรรธมาตีธิวมรรกยว้ดงยี้ลเะาพเงึ่ซ ”นสแงพแ  

รากนา่ผะลแ มย่ียเพาภณุคีม  ศากาอพาภสอ่ตนาทนท  
์วตัสุศปมรกกาจดวงม้ขเ่ีทนาฐรตามงอรบัร

Suaeda Maritima (Bai Cha Khram)

Found in Samut Sakhon and Samut Songkhram, this yellow-green shrub with 
fleshy succulent leaves and green flowers is famously used in Thai cooking 
preparations. The leaves are used in spicy salsas, curries with crab or shrimp 
and in the famous Thai omelet.
 

ะลแรคาสรทุมสดัวหงัจ่ีทกามบพะลแ ลเะทง่ัฝยาชมาตปไว่ัท้ดไบพ  มารคะช น็ปเ มารคงสรทุมส
ำนนใตโบิตเ่ีทชืพ า ำนบวอนา้กง่ิก ม็คเ้ า  งูสรากานชภโงาทา่คณุคีมะลแ ม็คเสรีมบใ งอืลหเมอวยีขเีสีม ้

ำนมยินนับุจจัป า ใงกแ ิทาอ ูนมเยาลหกาลหอ่ืชน้ึข่ีทยทไราหาองอขบิดุถตัวน็ปเ้ชใาม ูปอ้ืนเมารคะชบ
น้ตน็ปเ มารคะชบใวยีจเ่ขไ งุ้กอืรห

Som-o Nakhon Chaisri

The district of Nakhon Chaisri in Nakhon Pathom province is renown for two varieties 
of pomelo: Som-o khao nam pheung-a pear-shaped fruit with yellowish 
green skin and sweet succulent honey-coloured flesh, and the 
som-o thong dee, with pink juicy sweet flesh. 

อำา ทอโม้สุ์ธนัพีมา่วอื่ช้ดไี่ทงอืมเน็ปเ มฐปรคนดัวหงัจ ีรศยัชรคนอภเ งอขงึ่นหง่หแดุสี่ทยอ่รอนาวหี่
ำนวาขุ์ธนัพอโม้ส ่กแ้ดไ ยทไศทเะรป า นอ่คลผะณษกัล งอืลหเมอวยีขเีสกอืลปเีม่ีทอ่ืชงอ่ืลเอโม้ส งึ้ผ้

ำฉนาวหิตาชสรีม มลกงา้ข า  น้ปแมลกะณษกัลีม่ีท ีดงอท์ุธนัพอโม้สะลแ  ลวนงอืลหเีสีมน่นแอ้ืนเ ่
ำฉ นอ่อูพมชีสีมอโม้ส บีลก งาบกอืลปเ า ำน่า ำกยอ่รอนาวหมอวย้ีรปเมอิตาชสรีม ้ า   ีดงัล

9.

Originating from Nakhon Pathom's Kamphaeng-Sean
Disctrit, where Thailand’s first cattle breeding ground
was established, The “KPS” cattle breed was created
to ensure  a high-quality, naturally-fed beef, which
passes the strict excellence standards set by Cattle



์ยมัรีรุบ.จ ฟไาขเูภนิด์ยีรทนิอิละมมอหวา้ข

ดัวหงัจงอขนาสีอคาภงาทนัชดาลี่ทนื้พงัยปไะาลเดัลงาทนิดเ้ดไอปฟชเ
บุร�รัมย ดินแดนเลื่องช� ่อของถิ�นภูเขาไฟที่ดับสนิทแลว จนไดคน
พบขาวหอมมะลิอินทร�ยพันธุดีปลูกบนดินภูเขาไฟ ซ�่งมีคุณสมบัติ
เดนในเร�่องรสชาติความนุม หอม อรอย เฉพาะตัว อีกทั�งยังอุดม
ไปดวยธาตุเหล็ก  ฟอสฟอรัส  และแคลเซ�ยม  เพ��อใหไดขาวหอม

วับนวสราหาองอ้ห ณ นาจๆกุทนใฟ์ริสเมอ้รพา่คณุคมิ่อยอ่รอิละม

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม 10.

ขาวหอมมะลิอินทร�ยดินภูเขาไฟ จ.บุร�รัมย

Steamed hom mali rice grown in Buriram

province volcanic soil

 

ขาวกลองเฮงาะเลอทิญ โครงการหลวง

Steamed highland Haaoletin brown rice

from Royal project

 

ขาวสังขหยด จ.พัทลุง

Steamed Sang yod brown rice

from Phatthalung province

50

50

50

Baht

Organic Hom Mali rice grown in Buriram province
volcanic soil. In pursuit to find the perfect rice to complement
each dish at Suan Bua, Chef Por travelled to the
North-East,the slopes around Thailand’s famous extinct 
Buriram volcano. There, he discovered the area’s exploring
top-quality organic Hom Mali rice, rich in iron, phosphorus
and calcium, with a unique taste.



11.

Grilled and Stir-fried dishes 

 

าล่มแนอ่ชาลปบง

Ngob pla chon

Grilled Mea Lar fish curry wrapped

in banana leaves   

690 Bahtำ้นกัมหงา่ยะตุบรโุคูมห า  า่ขกิรพ  

Moo yang nam prik kha

Grilled marinated Kurobuta pork

with galangal 

550 Baht

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

490 Bahtผัดเผ็ดเปดสับ

Phad phed ped sub

Stir-fried minced duck breast with

curry paste and hot basil

620

Baht

เนื้อเค็มยางฉีกฝอยผัดกะทิ

แบบโบราณ

Nuae phad kati yang

Fried shredded salted beef

with coconut cream and shallot

990

Baht

ผัดเผ็ดเนื้อวากิวโคราช

ใสใบกะเพราควาย

Phad phed nuae korat

Stir-fried Korat wagyu sirloin beef 

with chili and tree basil

590

Baht

ผัดไทยกุงแมน้ำ

Phad Thai

Fried rice noodle with river prawn

320

Baht

ผัดผักบุงไฟแดง

Phad phak bung fai daeng

Stir-fried morning glory 

with soy bean paste and hot chili 

ผัด ป�ง ยาง



12.

Desserts
ของหวาน

           

 

250

ลากูดฤมาตมวร้มไลผ .3

Phonla mai ruam

Seasonal fresh fruits

250

Baht Baht

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

นุฉม้ส .4        

Som Chun King Rama 5 

Tropical fruits in scented syrup

250ร.5

2

4

1

 

Kao niew mamuang

Mango sticky rice and

Coconut ice cream

3202. ขาวเหนียวมะมวง กับไอศกร�มกระทิสด

Kanom pung sang ka ya bai toey kub i - tim vanilla 

Thai custard bread and vanilla ice cream

1. ขนมปงสังขยาใบเตย กับไอศกร�ม วานิลลา

3



13.All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม

SUAN BUA TASTING MENU A
THB 1,290++ (7 courses)

Comes with complimentary amuse-bouche

เมี่ยงกุงฟูกลีบบัว และขาวตังหนาตั�ง

Crispy river prawn with Thai herbs and sweet sauce, wrapped lotus flower leaves 

and Crispy rice crackers with minced free-range Benja chicken and coconut cream

 

 ปูนิ�มระนอง ทอดกรอบผัดผงกะหร�่

Deep-fried softshell crab from Ranong province with curry powder

ตมโคลงไกเบญจา

Clear soup with free-range Benja chicken soup and roasted Thai herbs

แกงมัสมั�นเนื้อนองโคกำแพงแสนนครปฐม

Six-hour braised “Khampaeng-Saen beef shank”

งบปลาชอนแมลา กับ ยำสมโอนครชัยศร�

Grilled Mea Lar fish curry wrapped in banana leaves served with

Original shrimp and pomelo salad

สันคอหมูคุโรบุตะยางหมักน้ำพร�กขา

Grilled marinated Kurobuta pork with galangal

ขนมปงสังขยาใบเตยกับไอศกร�มวานิลลา

Thai custard bread and vanilla ice cream



SUAN BUA TASTING MENU B
THB 1,490++ (7 courses)

Comes with complimentary amuse-bouche

มาฮอ กับกุงโสรง

Sweet marinated minced free-range Benja chicken with peanut, on pineapple 

Deep-fried shrimp with mango dipping sauce, wrapped in Phuket fine noodles

หมูเค็มยางฉีกฝอยผัดกะทิ

Stir- fried shredded salted pork with coconut cream

Suaeda maritima leaves from Samut Sakhon with crab meat salad with coconut milk

ตมสมปลาเกา

Garoupa and fresh ginger sour soup

แกงคั�วหอยหวานภูเก็ตใบชะพลู

Phuket sea snail curry with wild betel leaves

กุงแมน้ำซอสมะขาม

Deep-fried river prawn with tamarind sauce

สันนอกเนื้อวากิวโคราช หมักขาวคั�วยาง กับ ยำแตงไทยออนปลาปน

Grilled Korat Wagyu and young Thai Muskmelon

ขาวเหนียวมะมวงและไอศกร�มกะทิสด

Mango sticky rice and coconut ice cream

14.All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing Government tax ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษ�มูลคาเพ��ม
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