
 

Crispy Fish Tacos -  290
Beer battered market fish, coriander crema, 
Chiang Mai grilled chilli salsa, flour tortillas

เมนูซิกเนเจอร์ของเรา ใช้ปลาเนื�อขาวชุบแป�งสูตรผสมเบียร์
ทอดจนกรอบ ราดซอสครีมเปรี�ยว ซัลซ่า และน�าพริกหนุ่มที�

ได้สูตรจากเชียงใหม่ ทานแบบห่อแป�งตอร์ติญ่าอบ

JAM AT HOME
DELIVERY MENU

Cacao-Braised Pork Bel ly  -  280
Braised pork belly in Kad Kakoa 70% chocolate, 

half-boil quail eggs served with jasmine rice

หมูสามชั�นหนานุ่ม ตุ๋นจนละลายในปากกับช็อกโกแลต 
70% จาก ‘กาด โกโก้’ เสริฟกับไข่นกกระทายางมะตูม

และข้าวหอมมะลิ
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*Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

K-Pork Bun -  290 
Grilled pork shoulder marinated with house-made 

Korean sauce, sandwiched in brioche buns.
Served with Texas comeback coleslaws & wedges.

สันไหล่หมูหมักน�ามันงาและซอสแดงแบบเกาหลี 
ย่างเตาถ่าน ประกบด้วยขนมป�งบริยอช เสริฟกับ

โคลสลอว์สไตล์เท็กซัสและมันฝรั�งทอด

Steak & Garl ic-Quinoa Bowl -  320 
Quinoa and garlic stir fried in beef fat, served with 

a fillet of steak & pickled duck egg in fish sauce.

เนื�อสันนอกย่างแบบเสต็ก เสริฟกับควินัวผัดกระเทียม
กับมันเนื�อกรอบและไข่เป�ดดองน�าปลา

Crying Nora Curry Rice  -  290
Southern yellow curry with seabass and pineapple.

Serve with deep fried turmeric squids 
& fried salted egg. 

ข้าวแกงโนราห์ร�าไห้ เมนูสําหรับเด็กใต้คิดถึงบ้าน 
แกงเหลืองปลากระพงใส่สัปปะรด เสริฟกับหมึกทอดขมิ�น

และไข่เค็มดาว
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JAM AT HOME
DRINK LIST

น�าอัดลม 
(Soft Drinks)

โค้ก ซีโร ่(Coke Zero) 330 ml 

โค้ก ไลท์ (Coke Light) 330 ml

สไปรท์ (Sprite) 330 ml

ชเวปส์ โซดา (Schweppes Soda) 330 ml 

ชเวปส์ โทนิค (Schweppes Tonic) 330 ml 

ชเวปส์ จิงเจอรเ์อล (Schweppes Ginger Ale) 330 ml 

เฟนติแมนส์
(Fentimans) 

จิงเจอร ์เบียร ์(Ginger Beer) 235 ml 
จินเจอรเ์บียร ์ทํามาจากขิงที�คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกที�ดีที�สุดจึงให้ความหอมเผ็ด
และสดชื�นในจิบแรกที�ได้สัมผัส

คิวรโิอซิตี� โคล่า (Curiosity Cola) 235 ml 
คิวรโิอซิตี� โคล่า เป�นเครื�องดื�มโคล่าสูตรเฉพาะของ Fentimans ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 
ผ่านกระบวนการสกัดและหมัก รสชาติหอมหวานจากธรรมชาติ สดชื�น ดื�มง่าย

เชอรร์ี� โคล่า (Cherry Cola) 235 ml 
เชอรร์ี�โคล่า เป�นเครื�องดื�มอัดแก๊สที�มีส่วนผสมของขิง อบเชย ลูกจันทน์เทศ และน�าเชอรร์ี� 
ให้ความสดชื�นและความแปลกใหม่

โรส เลมอนเนด (Rose Lemonade) 125 ml - 105 บาท
โรสเลมอนเนด ทําด้วยน�ามันกุหลาบบรสุิทธิ�จาก Rose Valley ประเทศบัลแกเรยีและ
น�ามะนาวแท้ๆเพื�อความสดชื�นพรอ้มกลิ�นกุหลาบหอมเฉพาะตัว

โบทานิคอล โทนิค วอเตอร ์(Botanical Tonic Water) 125 ml
โบทานิคอล โทนิค วอเตอร ์มีรสชาติโดดเด่นจากดอกฮิซซอปและต้นไมรเ์ทิล 
ช่วยเพิ�มความสดชื�นและหอมกรุน่ไปด้วยสมุนไพรเมืองหนาว
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Easy Box Set

อิ�มคุ้ม 99 บาท 

Set A

ขา้วหมอูบฮ่องกง + ปอเป�� ยะสด

Set B

สปาเก็ตตี�ขี�เมาไสก้รอกไก่ + ปอเป�� ยะสด

Set C

ผดัหมี�ฮ่องกง + ปอเป�� ยะผกัทอด

Set D

ขา้วผัดหยนิหยาง + ปอเป�� ยะผกัทอด

@jamjam.chinatown | 080 030 2285

สั�งได้แล้ววนันี�ผา่น Line @
หรือทาง Robinhood 
: JAM JAM Eatery & Bar

โปรโมชั�นกักตัว

สว่นลด 50 บาท
ค่าสง่ทั�วกรุงเทพฯ เมื�อสั�ง

ขั�นต�า 300 บาท ผา่น Line@
จนถึง 15 พฤษภาคมนี�


