อาหารว่าง

มาลองชิม

TO START

ขนมกุ้ยช่าย

ก๋วยเตี๋ยว

MAA LONG CHIM

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่่่
CHARRED NOODLES 32

maa long chim means to come sample and taste and that is exactly what this menu proposes
a selection of our best salads | soups | curries | stir fried dishes served with rice

CHIVE CAKES 8/two pcs
dark soy garlic chillies

chicken squid dried prawns egg

we can also suggest matching wines

เมี่ยงคำ�

ก๋วยเตี๋ยวปริณ

lunch maa long chim 45 | maa long chim 65
minimum two persons | only available for the whole table

DRIED PRAWNS GINGER TOASTED COCONUT 6/two pcs

PRIN’S NOODLES 30

in betel leaves

pork prawns sriracha oyster sauces

สะเต๊ะไก่

CHICKEN SATAY 8/two pcs
peanuts turmeric

ข้าวทอดแหนมสด

SPICY PORK WITH RICE CAKES 23
chilli lime mint peanuts

กุ้งฝอยแพทอดกับสมุนไพร
CRUNCHY PRAWNS 24
herbs shallots chilli

แกง

อาหารจานเดียว

CURRIES

แกงกะทิกุ้ง

coconut turmeric

แกงส้มปลา

prawns peanuts bean sprouts

turmeric lemongrass lime chilli

CRUNCHY EGG NOODLES 28

ปลานึ่งบ๊วยเต้าเจี้ยว

chicken prawns chinese broccoli

HOT AND SOUR SOUP OF SNAPPER 36

SOUR ORANGE CURRY OF FISH 32
flowering choy sum tomatoes

STEAMED FISH 37
yellow soy bean sauce chinese cabbage pickled plum

เป็ดย่าง (ครึ่งตัว)

แกงกะหรี่ผัก

ไส้กรอกอีสาน

CURED PORK SAUSAGE 20
ginger chilli

HALF ROAST DUCK 45
choy sum pickled ginger tanongsak’s excellent sauce

AROMATIC VEGETABLE CURRY 26
tomatoes cauliflower red shallots

ปลาผัดซอสเปรี้ยวหวาน

แกงสับปะรดหมู

ลาบไก่เชียงใหม่

CHIANG MAI LARP OF CHICKEN 20
northern spices herbs

ไก่ทอดหาดใหญ่

CHICKEN WINGS 18
shallots cumin dark soy

PLEASE ASK

GREEN PAPAYA 20
chilli peanuts dried prawns

ยำ�ผัก

YAM PAK 18
thai fruit vegetable sesame

ยำ�เนื้อย่าง

GRILLED BEEF 29
roasted rice long leaf coriander

red curry coconut cream peanuts

ก๋วยเตี๋ยวแกงใส่เต้าหู้

BEAN CURD LAKSA 25

peanuts bean sprouts pickled mustard greens

ข้าวสวย

onions cucumber pineapple

ผัด

ผัดผักบุ้งไฟแดง

ไข่เจียวแจ๊ค

SIAMESE WATERCRESS 18

STEAMED JASMINE RICE 4

per person

JACK’S OMELETTE 14

garlic yellow beans

free range duck egg sriracha sauce

ผัดคะน้าหมูกรอบ

เนื้อผัดยี่หร่าใส่หอมใหญ่

CHINESE BROCCOLI AND PORK 28

BEEF WITH CUMIN 35

oyster sauce

RICE

ข้าวหอมมะลิ

STIR FRIES

onions dried chillies

รายการพิเศษ

SPECIALS

GINS & TINS SUNDAYS 50
555 LUNCH SPECIAL 25
choice of one of five dishes and five drinks

ย่าง

GRILL

เอากลับบ้าน

the best of western australia grilled over wood and charcoal

ส้มตำ�ไทย

ก๋วยเตี๋ยวแกงใส่กุ้งกับลูกชิ้นปลา

PRAWN AND FISH DUMPLING LAKSA 30

coconut cream betel leaves

fish sauce shrimp paste and peanuts are used in many thai
dishes | please ensure we know of any allergies and dietary
restrictions so we can cater to your needs

SALADS

ราดหน้าหมี่กรอบ

SWEET AND SOUR FISH 40

PINEAPPLE CURRY OF PORK 29

we are here to help explain any item on the menu

ยำ�

ผัดไทย

PAD THAI 32

ต้มยำ�ปลาสแนปเปอร์กับขมิ้น

thai eggplants chillies

cucumber relish

soy egg bean curd

ข้าวผัดเป็ด

GREEN CURRY OF CHICKEN 30

FISH CAKES 24

FAVOURITES

ผัดซีอิ๊ว

RICE NOODLES WITH CHINESE BROCCOLI 25

FRIED RICE WITH ROAST DUCK 30

MASHED PRAWN CURRY 38

แกงเขียวหวานไก่

ทอดมันปลา

ถามมาเลย

NOODLES

TAKE ME HOME

AAHARN SRIRACHA SAUCE 12

ปลาไวท์ทิ่งจาก ชาร์คเบย์

WHOLE GERALDTON SILVER WHITING 27

กุ้ง จากเอ็กซ์เม้าท์

EXMOUTH PRAWNS 30

ปลาหมึก จากบัสเซิลทัล
BUSSELTON SQUID 29

THAI STREET FOOD COOK BOOK 50

หมึกยักษ์ จากฟรีแมนเทิล

BANGKOK GIN 700ml 95

FREMANTLE OCTOPUS 27

ไก่ย่าง

THAI FOOD COOK BOOK 100

แกะกอแฆะ

MOUNT BARKER CHICKEN 34

DORPER LAMB RIBS 35

sweet chilli sauce

chilli cumin coconut cream

มาลองชิมเผา

MAA LONG CHIM PAO 70
four grilled items with cucumber relish and rice

แบ่งปัน

SHARE

longchimperth.com
long chim perth
@longchim

all prices inclusive of gst

