
CRAFT
& CUISINE
Pottery Paring Dinner 

by Raya Heritage & In Clay Studio 

A 4-course dinner menu inspired by rice cultivation with one-of-a-kind hand-thrown 

ceramics pottery “In Clay Studio” and special creation cocktails with live music 

in the rustically elegant restaurant

Khu Khao Restaurant
Saturday 29th October 2022 | 18:00 – 20:00 hrs.
THB 2,500++ per person

Price is subject to 10% service charge & applicable government tax

For more information, menu details and to make a reservation, 

kindly contact us at afbm@rayaheritage.com or 053 111 670

www.rayaheritage.com
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อั่วกุ�งแม�น้ำ
AUA GOONG

Gril led river prawns stuffed Lanna style
with lemongrass, turmeric, spicy herbs

ตะไคร�
Lemongrass

Chalong bay rum, Chiang Mai Ma Jai Dum spirit, 
homemade lemongrass syrup, fresh lemongrass, 
cucumber, sweet basil, fresh lime, tonic

ในช�วงต�นฤดูกาลเพาะปลูก ชาวนาจะเริ�มเตรียมดินผันน้ำเข�านา 

และจะนำอาหารพื้นบ�านง�ายๆไปทานในไร�นา เช�น การอั่ว 

เสิร�ฟคู�กับเครื่องดื่ม “ตะไคร�” เพิ�มความสดชื่นในช�วงเริ�ม

มื้ออาหาร ใช�เหล�ารัม เหล�าหมาใจดำ(จากดอกมะพร�าว) 

ตะไคร�ไซรัป มะนาว โหระพา

Inspired by ingredients that available 
in the beginning of planting season 
and field preparation

ต�มซี่โครงหมูหยวกกล�วย
TOM SEE-KRONG MOO YUAK KLUAY

Braised pork spare ribs with Banana stalk 
in broth soup, lemongrass, galangal, kaffir lime

พริก
Chill i

Grandma Jinns, organic Shiraz, 
homemade chilli syrup, 
rosella juice, fresh Bird eye chilli

ในฤดูกาลปลูกข�าวดำนา ผักต�างๆจะเริ�มเติบโตเมื่อได�รับฝนแรก 

เมนูนี้ได�นำเอาหยวกกล�วยที่เริ�มอวบน้ำมาทำซุปร�อนๆทานในวัน

ฝนพรำ เสิร�ฟคู�กับ “พริก” เครื่องดื่มที่มีส�วนผสมของเหล�าจิน 

ไวน�แดงชีราส ไซรัปพริก น้ำกระเจี๊ยบ เพิ�มความอบอุ�น

ในช�วงฝนตกได�เป�นอย�างดี 

Menu inspired by ingredients that available 
in the growing season from the first rainy time 
of the year

ไอศครีมหมากเม�า
MAK MAO ICE CREAM

Mixed pounded unripe rice fi l l ing
& Thai Blueberry and coconut ice cream, 
jambolan sugar glazed

สาโท
Saa To

Saa To (Jasmine rice rum), Kalua, organic coffee, 
syrup, Mak Mao puree (wild berry),  
fresh wild berry, milk

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข�าว ฤดูแห�งความสนุกสนาน ดอกไม�เบ�งบานรับ

อากาศนาวเย็น ในเมนูนี้เราเอาข�าวมาทำเป�นข�าวเม�าทานคู�กับ 

“ไอศครีมหมากเม�า” และมะเกี๋ยงให�รสเปรี้ยวๆ เข�ากันได�ดีกับ

ข�าวเม�าที่หอมกลิ�นข�าวใหม� เสิร�ฟคู�กับ “สาโท” เครื่องดื่มพิเศษสุด

ของฤดูเกี่ยวข�าว เพื่อให�ได�ระลึกถึงช�วงเวลาแห�งการเก็บเกี่ยว ทั้งสี

และสัมผัส ส�วนผสมหลักเป�นเหล�าที่หมักจากข�าว 

เพิ�มความกลมกล�อมด�วยหล�ากาแฟ ซอสผลไม�ที่ทำจากหมากเม�า 

แต�งโฟมนมเข�ากันกับไอศรีมกะทิหมากเม�าได�เป�นอย�างดี

Menu inspired by harvesting time. 
First lot of rice is good to cook for any food 
or dessert menu in the beginning of winter time.

มอบปู� แอบปลา และน้ำพริกบ�ะเขือ
MOB POO, ABB PLA 
& NAM PRIK BA KHUA 

Aromatic crab soup with roasted rice 
served with mixed seasonal vegetable
Grilled marinade Siam red tail catfish 
in chilli paste Spicy eggplant and chilli dip

มะกรูด 
Kaffir l ime

Lanna vodka, prosecco brut, 
homemade kaffir lime syrup, 
Vietnamese leave, mint leaves

ฤดูกาลแห�งความอุดมสมบูรณ� ข�าวตั้งท�อง 

ท�องไร�ท�องนาอุดมสมบูรณ�เต็มไปด�วยพืชผักกุ�งหอยปูปลา 

เหมาะกับการนำมาประกอบอาหาร 

ในสำรับจึงจะมีทั้ง “มอบปู� แอบปลา และน้ำพริกบ�ะเขือ” 

ให�ทานกับข�าวเหนียวก่ำ เสิร�ฟคู�กับ “มะกรูด” เครื่องดื่มรสชาด

เข�มข�นแต�ดื่มง�ายไม�ตัดรสอาหาร โดยใช�เหล�าว�อดก�า 

Sparkling wine ผสมด�วย ไซรัปมะกรูด ผักไผ� 

Menu inspired by ingredients that available 
in the blooming season


