
Appetizers
เกี๊ยวกุง และปู สลัดสาหราย น้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
Voo Doo Shrimp    350
Jumbo shrimp, wicked seaweed salad and spicy crab wrapped in wanton skin, 
panko crumbed to perfection with a sweet and sour dip   

กุงมังกรทอดเทมปุระ
Maine Lobster   550
Fresh lobster tail lightly fried tempura style, tossed in a spicy shichimi pepper, 
aioli, micro cilantro 

ไขมวนแบบญี่ปุนยัดไสปูและครีมชีส
Bonsai Harumaki    350
Miniature eggrolls stuffed with cream cheese, lump crab and serrano peppers 
served with a chili garlic dipping sauce

ยำเนื้อยางดิบ
Niku Tataki     350
Thinly sliced flash seared beef tenderloin with soy sauce 

กุงเทมปุระ
Ebi Tempura     425
Shrimp tempura, grated daikon, soy sauce 

หอยเชลลอบชีส
Baked Scallops    425
Gratinated with spiced cheese and shiso crumbs

เกี๊ยวซา
Gyoza  225
Crispy pan fried japanese pork dumplings 

ถั่วแระญี่ปุน
Edamame    190
Salted japanese young green beans

หมูชุบเกล็ดขนมปงทอด
Tonkatsu  220
Japanese breaded tender pork fillet cutlets

ผักรวมเทมปุระ
Yasai Tempura    225
Mixed vegetable, tempura, grated daikon, soy sauce 

Salads
สลัดปูนิ่มทอด
Yawarakani-So  225
Crispy soft shell crab salad with white miso vinaigrette 

สลัดสาหรายรวม
Kai-So  110
Salad of marinated seaweed with sunomono cucumbers, sesame oil 
and sweet vinaigrette 

สลัดเนื้อปูหิมะ
Kani-Su  225
Salad of snow crab meat with californian avocados, baby greens and 
royal project mango, drizzled with sweet citrus wasabi vinaigrette

ยำปลาหมึกยักษ
Tako-Su  175
Japanese octopus salad with grapefruit segments, young bamboo shoots, chive 
spears and enoki mushrooms dressed with spicy kimchee sauce and spicy 
sesame oil

สลัดแตงกวาแบบญี่ปุน
Sunomono  125
Shaved cucumber salad with watercress greens, drizzled with imported japanese 
rice vinegar and toasted black sesame seeds 

เครื่องโรยหนา
Topping 
Enhance your salads and soups with a topping, choice of oyster, alaskan king crab 
or black truffle 

Soup
ซุปเตาหูใสหอยตลับ
Clam Miso Soup  225
With tofu, scallions, wakame seaweed and shiitake mushrooms

ซุปหอมใหญใสหอยแมลงภูนิวซีแลนด
Penne Cove Mussel and Onion Soup  225
With lotus roots, golden enoki

หัวปลาแซลมอนตมซีอิ๊ว
Shake Kabutani   195
Salmon head broth with soy sauce and vegetables

Donburi
ขาวหนาปลาไหล
Unagi Don 450
Cooked freshwater eel served over kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนากุงเทมปุระ
Tempura Don    220
Crispy prawn tempura, mushrooms and steamed rice

ขาวหนาปลาทูนา
Tuna Don 425
Assorted cuts of tuna served over a bed of kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนาปลาดิบรวมและไขกุง 
Chirashi 425
Five kinds of sashimi grade fish with ebiko served on sushi rice  

ขาวตมปลาแซลมอนหรือปลากะพงแดงยางแบบญี่ปุน
Ochazuke 425
Choice of char broiled salmon or red snapper, scallions, japanese sour plum 
with rice   

Traditional Hibachi Dinner
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All traditional hibachi dinners include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables, 
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อหมูสวนซี่โครง
Hibachi Pork Chop  550
Grain fed and hormone free  

เนื้อแองกัสสหรัฐอเมริกา
US Certified Angus from Stock Yards of Chicago (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin      1,500        
เนื้อริบอาย
Rib Eye        1,750        
เนื้อสันใน 
Tenderloin      1,900

เนื้อวากิว
Tajima Wagyu Beef (8 oz) 
เนื้อสันนอก
Strip Loin  1,500               
เนื้อริบอาย
Rib Eye 1,700        
เนื้อสันใน 
Tenderloin 1,900

เนื้อแองกัสออสเตรเลีย
Australian Angus Grain Fed (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin     950           
เนื้อริบอาย
Rib Eye   1,100        
เนื้อสันใน 
Tenderloin  1,200
เนื้อสันนอกมัตสึซากะ
Matsusaka Beef Strip Loin (10 oz)   4,500
เนื้อสันนอกโกเบ
Kobe Beef Strip Loin (10 oz)  4,200
กุงลายเสือ
Jumbo Andaman Tiger Prawns  750
ปลากะพงขาว
Sea Bass 455
ปลาหิมะ
Snow Fish  1,100
หอยเชลลสหรัฐอเมริกา
US Scallops 950

ปลาแซลมอนแอตแลนติก
Atlantic Salmon 950
กุงมังกรเมน
Maine Lobster  Market Price
กุงมังกรภูเก็ต
Phuket Lobster  Market Price
ตับหาน
Foie Gras  1,250
ปลาซาบะ
Mackerel (Saba) 455

Ichiban
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม สลัด และขาวสวย
Ichiban includes salad and steamed rice

อาหารจานพิเศษที่คุณเลือก 2 อยาง
Two Choices Combination  1,050
เนื้อสันนอกออสเตรเลีย  หอยเชลล 
Australian Strip Loin Scallops

ปลาแซลมอน   เนื้อไกหมักซอสถั่วเหลือง 
Salmon    Spring Chicken Marinated in Soy Sauce 

กุงลายเสือ   เนื้อหมูสันในหมักบวย 
Tiger Prawns  Pork Tenderloin Marinated in Plum Sauce 

ปลาหมึก 
Calamari

House Specialties
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All house specialties include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables,
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อริบอายแองกัสสหรัฐอเมริกา เนื้อสันนอกแองกัสออสเตรเลีย เห็ด และซอสพริกไทย
Double Angus  1,850
US angus rib eye, australian angus strip loin, wild mushroom and pepper sauce 

เนื้อสันใน ตับหาน หนอไมฝรั่งขาว และซอสเห็ดทรัฟเฟล
French Affair  1,750
Chateaubriand, foie gras, white asparagus and black truffle sauce  

เนื้อโกเบ หอยเชลลสหรัฐอเมริกา และเนยพริกไทย
Kobe Konnexion  1,850
Thin slivers of classic kobe, US scallops and pepper butter 

กุงมังกรเมน กุงมังกรภูเก็ต ไขปลาแซลมอน และซอสครีมบรั่นดี
A Lobster Tale  Market price
Maine lobster, phuket lobster, cognac and cream sauce, salmon caviar

กามปูอลาสกา ปลาหิมะ พารมาแฮม และเนยครีมหญาฝรั่น
Deadliest Catch  1750
Alaskan crab claw, snow �sh, parma ham and saffron cream butter

ปลาทูนาคลุกงา เนื้อสันในวากิว และซอสบัลซามิก
Hibachi Tuna Steak  1750
Sesame crusted tuna steak, wagyu tenderloin with tomato, avocado and 
japanese green beans in a white balsamic reduction, served medium rare

กุง หอยเชลล ปลาหมึก ผักรวม และเสนอุดง พรอมซอสโฮมเมดรสเผ็ด
Seafood Diablo  850
Shrimps, sea scallops, calamari, assorted vegetable and japanese udon noodles 
with special homemade spicy sauce 

เนื้อหมูสวนซี่โครง อกไก และปกไกเผ็ด
Pork and Poultry  650
Tender pork loin, corn fed chicken breast, spicy wings  

เนื้อริบอายออสเตรเลีย และปลากะพง
Surf and Turf  750
Australian rib eye and wild sea bass

ปลาแซลมอน และปลาซาบะ ราดซอสหวาน
Sake and Saba Teriyaki   750
Atlantic salmon and japanese mackerel in sweet soy sauce

Hibachi Sides
ผัดหนอไมฝรั่งกับเนยกระเทียม
Earth  220
Hibachi white and green asparagus flamed with garlic butter 

ซูกินีกับพริก
Hibachi Zucchini  190
Yellow and green zucchini flamed with crushed red chili

เห็ดรวมมิตร
Flaming Mushrooms  195
A combo of shimeji, golden enoki and wild asian mushrooms  

กระเจี๊ยบสดผัดขิง
Okura  150
Spiced okra shoots with young ginger and konbu 

เห็ดชิตะเกะสดยางกับซอสเนย
Yakimono Shiitake  150
Grilled shiitake mushroom with butter sauce

เตาหูทอดกับซอสเทมปุระ
Agedashi Tofu  170
Crisp fried bean curd with japanese tempura sauce

ขาวผัดกระเทียม
Hibachi Rice  175
Garlic fried rice  

Desserts
ไอศกรีมมะพราว
Coconut Ice Cream   175
Served in a shell 

ไอศกรีมชาเขียว
Green Tea Ice Cream   175
ช็อกโกแลตทรัฟเฟลเสิรฟพรอมชาอูหลง
Layer Chocolate In The Shell   185
Served with oolong tea   

โรตีสตรอเบอรี่สด
Roti 145
With sweet milk and fresh strawberry

เคกชาเขียว สอดไสเยลลี่เสาวรส และครีมมะเฟอง
Rising Sun   145
Green tea sponge layered with passion fruit jelly and star fruit cream   

ไอศกรีมเฟลมเบ
Mount Fuji  225
Layered ice cream flambé                   

ไอศกรีมทอด
Ice Cream Tempura  225
A perfect combination of sponge cake and vanilla ice cream in a light crisp batter

ไอศกรีม - วานิลลา ช็อกโกแลต งาดำ หรือชาเขียว
Ice Cream  155
Choice of vanilla, chocolate, black sesame or green tea 

ผลไมตามฤดูกาล
Tropical Fresh Fruit Plater 200
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Appetizers
เกี๊ยวกุง และปู สลัดสาหราย น้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
Voo Doo Shrimp    350
Jumbo shrimp, wicked seaweed salad and spicy crab wrapped in wanton skin, 
panko crumbed to perfection with a sweet and sour dip   

กุงมังกรทอดเทมปุระ
Maine Lobster   550
Fresh lobster tail lightly fried tempura style, tossed in a spicy shichimi pepper, 
aioli, micro cilantro 

ไขมวนแบบญี่ปุนยัดไสปูและครีมชีส
Bonsai Harumaki    350
Miniature eggrolls stuffed with cream cheese, lump crab and serrano peppers 
served with a chili garlic dipping sauce

ยำเนื้อยางดิบ
Niku Tataki     350
Thinly sliced flash seared beef tenderloin with soy sauce 

กุงเทมปุระ
Ebi Tempura     425
Shrimp tempura, grated daikon, soy sauce 

หอยเชลลอบชีส
Baked Scallops    425
Gratinated with spiced cheese and shiso crumbs

เกี๊ยวซา
Gyoza  225
Crispy pan fried japanese pork dumplings 

ถั่วแระญี่ปุน
Edamame    190
Salted japanese young green beans

หมูชุบเกล็ดขนมปงทอด
Tonkatsu  220
Japanese breaded tender pork fillet cutlets

ผักรวมเทมปุระ
Yasai Tempura    225
Mixed vegetable, tempura, grated daikon, soy sauce 

Salads
สลัดปูนิ่มทอด
Yawarakani-So  225
Crispy soft shell crab salad with white miso vinaigrette 

สลัดสาหรายรวม
Kai-So  110
Salad of marinated seaweed with sunomono cucumbers, sesame oil 
and sweet vinaigrette 

สลัดเนื้อปูหิมะ
Kani-Su  225
Salad of snow crab meat with californian avocados, baby greens and 
royal project mango, drizzled with sweet citrus wasabi vinaigrette

ยำปลาหมึกยักษ
Tako-Su  175
Japanese octopus salad with grapefruit segments, young bamboo shoots, chive 
spears and enoki mushrooms dressed with spicy kimchee sauce and spicy 
sesame oil

สลัดแตงกวาแบบญี่ปุน
Sunomono  125
Shaved cucumber salad with watercress greens, drizzled with imported japanese 
rice vinegar and toasted black sesame seeds 

เครื่องโรยหนา
Topping 
Enhance your salads and soups with a topping, choice of oyster, alaskan king crab 
or black truffle 

Soup
ซุปเตาหูใสหอยตลับ
Clam Miso Soup  225
With tofu, scallions, wakame seaweed and shiitake mushrooms

ซุปหอมใหญใสหอยแมลงภูนิวซีแลนด
Penne Cove Mussel and Onion Soup  225
With lotus roots, golden enoki

หัวปลาแซลมอนตมซีอิ๊ว
Shake Kabutani   195
Salmon head broth with soy sauce and vegetables

Donburi
ขาวหนาปลาไหล
Unagi Don 450
Cooked freshwater eel served over kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนากุงเทมปุระ
Tempura Don    220
Crispy prawn tempura, mushrooms and steamed rice

ขาวหนาปลาทูนา
Tuna Don 425
Assorted cuts of tuna served over a bed of kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนาปลาดิบรวมและไขกุง 
Chirashi 425
Five kinds of sashimi grade fish with ebiko served on sushi rice  

ขาวตมปลาแซลมอนหรือปลากะพงแดงยางแบบญี่ปุน
Ochazuke 425
Choice of char broiled salmon or red snapper, scallions, japanese sour plum 
with rice   

Traditional Hibachi Dinner
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All traditional hibachi dinners include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables, 
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อหมูสวนซี่โครง
Hibachi Pork Chop  550
Grain fed and hormone free  

เนื้อแองกัสสหรัฐอเมริกา
US Certified Angus from Stock Yards of Chicago (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin      1,500        
เนื้อริบอาย
Rib Eye        1,750        
เนื้อสันใน 
Tenderloin      1,900

เนื้อวากิว
Tajima Wagyu Beef (8 oz) 
เนื้อสันนอก
Strip Loin  1,500               
เนื้อริบอาย
Rib Eye 1,700        
เนื้อสันใน 
Tenderloin 1,900

เนื้อแองกัสออสเตรเลีย
Australian Angus Grain Fed (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin     950           
เนื้อริบอาย
Rib Eye   1,100        
เนื้อสันใน 
Tenderloin  1,200
เนื้อสันนอกมัตสึซากะ
Matsusaka Beef Strip Loin (10 oz)   4,500
เนื้อสันนอกโกเบ
Kobe Beef Strip Loin (10 oz)  4,200
กุงลายเสือ
Jumbo Andaman Tiger Prawns  750
ปลากะพงขาว
Sea Bass 455
ปลาหิมะ
Snow Fish  1,100
หอยเชลลสหรัฐอเมริกา
US Scallops 950

ปลาแซลมอนแอตแลนติก
Atlantic Salmon 950
กุงมังกรเมน
Maine Lobster  Market Price
กุงมังกรภูเก็ต
Phuket Lobster  Market Price
ตับหาน
Foie Gras  1,250
ปลาซาบะ
Mackerel (Saba) 455

Ichiban
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม สลัด และขาวสวย
Ichiban includes salad and steamed rice

อาหารจานพิเศษที่คุณเลือก 2 อยาง
Two Choices Combination  1,050
เนื้อสันนอกออสเตรเลีย  หอยเชลล 
Australian Strip Loin Scallops

ปลาแซลมอน   เนื้อไกหมักซอสถั่วเหลือง 
Salmon    Spring Chicken Marinated in Soy Sauce 

กุงลายเสือ   เนื้อหมูสันในหมักบวย 
Tiger Prawns  Pork Tenderloin Marinated in Plum Sauce 

ปลาหมึก 
Calamari

House Specialties
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All house specialties include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables,
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อริบอายแองกัสสหรัฐอเมริกา เนื้อสันนอกแองกัสออสเตรเลีย เห็ด และซอสพริกไทย
Double Angus  1,850
US angus rib eye, australian angus strip loin, wild mushroom and pepper sauce 

เนื้อสันใน ตับหาน หนอไมฝรั่งขาว และซอสเห็ดทรัฟเฟล
French Affair  1,750
Chateaubriand, foie gras, white asparagus and black truffle sauce  

เนื้อโกเบ หอยเชลลสหรัฐอเมริกา และเนยพริกไทย
Kobe Konnexion  1,850
Thin slivers of classic kobe, US scallops and pepper butter 

กุงมังกรเมน กุงมังกรภูเก็ต ไขปลาแซลมอน และซอสครีมบรั่นดี
A Lobster Tale  Market price
Maine lobster, phuket lobster, cognac and cream sauce, salmon caviar

กามปูอลาสกา ปลาหิมะ พารมาแฮม และเนยครีมหญาฝรั่น
Deadliest Catch  1750
Alaskan crab claw, snow �sh, parma ham and saffron cream butter

ปลาทูนาคลุกงา เนื้อสันในวากิว และซอสบัลซามิก
Hibachi Tuna Steak  1750
Sesame crusted tuna steak, wagyu tenderloin with tomato, avocado and 
japanese green beans in a white balsamic reduction, served medium rare

กุง หอยเชลล ปลาหมึก ผักรวม และเสนอุดง พรอมซอสโฮมเมดรสเผ็ด
Seafood Diablo  850
Shrimps, sea scallops, calamari, assorted vegetable and japanese udon noodles 
with special homemade spicy sauce 

เนื้อหมูสวนซี่โครง อกไก และปกไกเผ็ด
Pork and Poultry  650
Tender pork loin, corn fed chicken breast, spicy wings  

เนื้อริบอายออสเตรเลีย และปลากะพง
Surf and Turf  750
Australian rib eye and wild sea bass

ปลาแซลมอน และปลาซาบะ ราดซอสหวาน
Sake and Saba Teriyaki   750
Atlantic salmon and japanese mackerel in sweet soy sauce

Hibachi Sides
ผัดหนอไมฝรั่งกับเนยกระเทียม
Earth  220
Hibachi white and green asparagus flamed with garlic butter 

ซูกินีกับพริก
Hibachi Zucchini  190
Yellow and green zucchini flamed with crushed red chili

เห็ดรวมมิตร
Flaming Mushrooms  195
A combo of shimeji, golden enoki and wild asian mushrooms  

กระเจี๊ยบสดผัดขิง
Okura  150
Spiced okra shoots with young ginger and konbu 

เห็ดชิตะเกะสดยางกับซอสเนย
Yakimono Shiitake  150
Grilled shiitake mushroom with butter sauce

เตาหูทอดกับซอสเทมปุระ
Agedashi Tofu  170
Crisp fried bean curd with japanese tempura sauce

ขาวผัดกระเทียม
Hibachi Rice  175
Garlic fried rice  

Desserts
ไอศกรีมมะพราว
Coconut Ice Cream   175
Served in a shell 

ไอศกรีมชาเขียว
Green Tea Ice Cream   175
ช็อกโกแลตทรัฟเฟลเสิรฟพรอมชาอูหลง
Layer Chocolate In The Shell   185
Served with oolong tea   

โรตีสตรอเบอรี่สด
Roti 145
With sweet milk and fresh strawberry

เคกชาเขียว สอดไสเยลลี่เสาวรส และครีมมะเฟอง
Rising Sun   145
Green tea sponge layered with passion fruit jelly and star fruit cream   

ไอศกรีมเฟลมเบ
Mount Fuji  225
Layered ice cream flambé                   

ไอศกรีมทอด
Ice Cream Tempura  225
A perfect combination of sponge cake and vanilla ice cream in a light crisp batter

ไอศกรีม - วานิลลา ช็อกโกแลต งาดำ หรือชาเขียว
Ice Cream  155
Choice of vanilla, chocolate, black sesame or green tea 

ผลไมตามฤดูกาล
Tropical Fresh Fruit Plater 200
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Appetizers
เกี๊ยวกุง และปู สลัดสาหราย น้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
Voo Doo Shrimp    350
Jumbo shrimp, wicked seaweed salad and spicy crab wrapped in wanton skin, 
panko crumbed to perfection with a sweet and sour dip   

กุงมังกรทอดเทมปุระ
Maine Lobster   550
Fresh lobster tail lightly fried tempura style, tossed in a spicy shichimi pepper, 
aioli, micro cilantro 

ไขมวนแบบญี่ปุนยัดไสปูและครีมชีส
Bonsai Harumaki    350
Miniature eggrolls stuffed with cream cheese, lump crab and serrano peppers 
served with a chili garlic dipping sauce

ยำเนื้อยางดิบ
Niku Tataki     350
Thinly sliced flash seared beef tenderloin with soy sauce 

กุงเทมปุระ
Ebi Tempura     425
Shrimp tempura, grated daikon, soy sauce 

หอยเชลลอบชีส
Baked Scallops    425
Gratinated with spiced cheese and shiso crumbs

เกี๊ยวซา
Gyoza  225
Crispy pan fried japanese pork dumplings 

ถั่วแระญี่ปุน
Edamame    190
Salted japanese young green beans

หมูชุบเกล็ดขนมปงทอด
Tonkatsu  220
Japanese breaded tender pork fillet cutlets

ผักรวมเทมปุระ
Yasai Tempura    225
Mixed vegetable, tempura, grated daikon, soy sauce 

Salads
สลัดปูนิ่มทอด
Yawarakani-So  225
Crispy soft shell crab salad with white miso vinaigrette 

สลัดสาหรายรวม
Kai-So  110
Salad of marinated seaweed with sunomono cucumbers, sesame oil 
and sweet vinaigrette 

สลัดเนื้อปูหิมะ
Kani-Su  225
Salad of snow crab meat with californian avocados, baby greens and 
royal project mango, drizzled with sweet citrus wasabi vinaigrette

ยำปลาหมึกยักษ
Tako-Su  175
Japanese octopus salad with grapefruit segments, young bamboo shoots, chive 
spears and enoki mushrooms dressed with spicy kimchee sauce and spicy 
sesame oil

สลัดแตงกวาแบบญี่ปุน
Sunomono  125
Shaved cucumber salad with watercress greens, drizzled with imported japanese 
rice vinegar and toasted black sesame seeds 

เครื่องโรยหนา
Topping 
Enhance your salads and soups with a topping, choice of oyster, alaskan king crab 
or black truffle 

Soup
ซุปเตาหูใสหอยตลับ
Clam Miso Soup  225
With tofu, scallions, wakame seaweed and shiitake mushrooms

ซุปหอมใหญใสหอยแมลงภูนิวซีแลนด
Penne Cove Mussel and Onion Soup  225
With lotus roots, golden enoki

หัวปลาแซลมอนตมซีอิ๊ว
Shake Kabutani   195
Salmon head broth with soy sauce and vegetables

Donburi
ขาวหนาปลาไหล
Unagi Don 450
Cooked freshwater eel served over kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนากุงเทมปุระ
Tempura Don    220
Crispy prawn tempura, mushrooms and steamed rice

ขาวหนาปลาทูนา
Tuna Don 425
Assorted cuts of tuna served over a bed of kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนาปลาดิบรวมและไขกุง 
Chirashi 425
Five kinds of sashimi grade fish with ebiko served on sushi rice  

ขาวตมปลาแซลมอนหรือปลากะพงแดงยางแบบญี่ปุน
Ochazuke 425
Choice of char broiled salmon or red snapper, scallions, japanese sour plum 
with rice   

Traditional Hibachi Dinner
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All traditional hibachi dinners include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables, 
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อหมูสวนซี่โครง
Hibachi Pork Chop  550
Grain fed and hormone free  

เนื้อแองกัสสหรัฐอเมริกา
US Certified Angus from Stock Yards of Chicago (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin      1,500        
เนื้อริบอาย
Rib Eye        1,750        
เนื้อสันใน 
Tenderloin      1,900

เนื้อวากิว
Tajima Wagyu Beef (8 oz) 
เนื้อสันนอก
Strip Loin  1,500               
เนื้อริบอาย
Rib Eye 1,700        
เนื้อสันใน 
Tenderloin 1,900

เนื้อแองกัสออสเตรเลีย
Australian Angus Grain Fed (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin     950           
เนื้อริบอาย
Rib Eye   1,100        
เนื้อสันใน 
Tenderloin  1,200
เนื้อสันนอกมัตสึซากะ
Matsusaka Beef Strip Loin (10 oz)   4,500
เนื้อสันนอกโกเบ
Kobe Beef Strip Loin (10 oz)  4,200
กุงลายเสือ
Jumbo Andaman Tiger Prawns  750
ปลากะพงขาว
Sea Bass 455
ปลาหิมะ
Snow Fish  1,100
หอยเชลลสหรัฐอเมริกา
US Scallops 950

ปลาแซลมอนแอตแลนติก
Atlantic Salmon 950
กุงมังกรเมน
Maine Lobster  Market Price
กุงมังกรภูเก็ต
Phuket Lobster  Market Price
ตับหาน
Foie Gras  1,250
ปลาซาบะ
Mackerel (Saba) 455

Ichiban
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม สลัด และขาวสวย
Ichiban includes salad and steamed rice

อาหารจานพิเศษที่คุณเลือก 2 อยาง
Two Choices Combination  1,050
เนื้อสันนอกออสเตรเลีย  หอยเชลล 
Australian Strip Loin Scallops

ปลาแซลมอน   เนื้อไกหมักซอสถั่วเหลือง 
Salmon    Spring Chicken Marinated in Soy Sauce 

กุงลายเสือ   เนื้อหมูสันในหมักบวย 
Tiger Prawns  Pork Tenderloin Marinated in Plum Sauce 

ปลาหมึก 
Calamari

House Specialties
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All house specialties include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables,
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อริบอายแองกัสสหรัฐอเมริกา เนื้อสันนอกแองกัสออสเตรเลีย เห็ด และซอสพริกไทย
Double Angus  1,850
US angus rib eye, australian angus strip loin, wild mushroom and pepper sauce 

เนื้อสันใน ตับหาน หนอไมฝรั่งขาว และซอสเห็ดทรัฟเฟล
French Affair  1,750
Chateaubriand, foie gras, white asparagus and black truffle sauce  

เนื้อโกเบ หอยเชลลสหรัฐอเมริกา และเนยพริกไทย
Kobe Konnexion  1,850
Thin slivers of classic kobe, US scallops and pepper butter 

กุงมังกรเมน กุงมังกรภูเก็ต ไขปลาแซลมอน และซอสครีมบรั่นดี
A Lobster Tale  Market price
Maine lobster, phuket lobster, cognac and cream sauce, salmon caviar

กามปูอลาสกา ปลาหิมะ พารมาแฮม และเนยครีมหญาฝรั่น
Deadliest Catch  1750
Alaskan crab claw, snow �sh, parma ham and saffron cream butter

ปลาทูนาคลุกงา เนื้อสันในวากิว และซอสบัลซามิก
Hibachi Tuna Steak  1750
Sesame crusted tuna steak, wagyu tenderloin with tomato, avocado and 
japanese green beans in a white balsamic reduction, served medium rare

กุง หอยเชลล ปลาหมึก ผักรวม และเสนอุดง พรอมซอสโฮมเมดรสเผ็ด
Seafood Diablo  850
Shrimps, sea scallops, calamari, assorted vegetable and japanese udon noodles 
with special homemade spicy sauce 

เนื้อหมูสวนซี่โครง อกไก และปกไกเผ็ด
Pork and Poultry  650
Tender pork loin, corn fed chicken breast, spicy wings  

เนื้อริบอายออสเตรเลีย และปลากะพง
Surf and Turf  750
Australian rib eye and wild sea bass

ปลาแซลมอน และปลาซาบะ ราดซอสหวาน
Sake and Saba Teriyaki   750
Atlantic salmon and japanese mackerel in sweet soy sauce

Hibachi Sides
ผัดหนอไมฝรั่งกับเนยกระเทียม
Earth  220
Hibachi white and green asparagus flamed with garlic butter 

ซูกินีกับพริก
Hibachi Zucchini  190
Yellow and green zucchini flamed with crushed red chili

เห็ดรวมมิตร
Flaming Mushrooms  195
A combo of shimeji, golden enoki and wild asian mushrooms  

กระเจี๊ยบสดผัดขิง
Okura  150
Spiced okra shoots with young ginger and konbu 

เห็ดชิตะเกะสดยางกับซอสเนย
Yakimono Shiitake  150
Grilled shiitake mushroom with butter sauce

เตาหูทอดกับซอสเทมปุระ
Agedashi Tofu  170
Crisp fried bean curd with japanese tempura sauce

ขาวผัดกระเทียม
Hibachi Rice  175
Garlic fried rice  

Desserts
ไอศกรีมมะพราว
Coconut Ice Cream   175
Served in a shell 

ไอศกรีมชาเขียว
Green Tea Ice Cream   175
ช็อกโกแลตทรัฟเฟลเสิรฟพรอมชาอูหลง
Layer Chocolate In The Shell   185
Served with oolong tea   

โรตีสตรอเบอรี่สด
Roti 145
With sweet milk and fresh strawberry

เคกชาเขียว สอดไสเยลลี่เสาวรส และครีมมะเฟอง
Rising Sun   145
Green tea sponge layered with passion fruit jelly and star fruit cream   

ไอศกรีมเฟลมเบ
Mount Fuji  225
Layered ice cream flambé                   

ไอศกรีมทอด
Ice Cream Tempura  225
A perfect combination of sponge cake and vanilla ice cream in a light crisp batter

ไอศกรีม - วานิลลา ช็อกโกแลต งาดำ หรือชาเขียว
Ice Cream  155
Choice of vanilla, chocolate, black sesame or green tea 

ผลไมตามฤดูกาล
Tropical Fresh Fruit Plater 200
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Appetizers
เกี๊ยวกุง และปู สลัดสาหราย น้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
Voo Doo Shrimp    350
Jumbo shrimp, wicked seaweed salad and spicy crab wrapped in wanton skin, 
panko crumbed to perfection with a sweet and sour dip   

กุงมังกรทอดเทมปุระ
Maine Lobster   550
Fresh lobster tail lightly fried tempura style, tossed in a spicy shichimi pepper, 
aioli, micro cilantro 

ไขมวนแบบญี่ปุนยัดไสปูและครีมชีส
Bonsai Harumaki    350
Miniature eggrolls stuffed with cream cheese, lump crab and serrano peppers 
served with a chili garlic dipping sauce

ยำเนื้อยางดิบ
Niku Tataki     350
Thinly sliced flash seared beef tenderloin with soy sauce 

กุงเทมปุระ
Ebi Tempura     425
Shrimp tempura, grated daikon, soy sauce 

หอยเชลลอบชีส
Baked Scallops    425
Gratinated with spiced cheese and shiso crumbs

เกี๊ยวซา
Gyoza  225
Crispy pan fried japanese pork dumplings 

ถั่วแระญี่ปุน
Edamame    190
Salted japanese young green beans

หมูชุบเกล็ดขนมปงทอด
Tonkatsu  220
Japanese breaded tender pork fillet cutlets

ผักรวมเทมปุระ
Yasai Tempura    225
Mixed vegetable, tempura, grated daikon, soy sauce 

Salads
สลัดปูนิ่มทอด
Yawarakani-So  225
Crispy soft shell crab salad with white miso vinaigrette 

สลัดสาหรายรวม
Kai-So  110
Salad of marinated seaweed with sunomono cucumbers, sesame oil 
and sweet vinaigrette 

สลัดเนื้อปูหิมะ
Kani-Su  225
Salad of snow crab meat with californian avocados, baby greens and 
royal project mango, drizzled with sweet citrus wasabi vinaigrette

ยำปลาหมึกยักษ
Tako-Su  175
Japanese octopus salad with grapefruit segments, young bamboo shoots, chive 
spears and enoki mushrooms dressed with spicy kimchee sauce and spicy 
sesame oil

สลัดแตงกวาแบบญี่ปุน
Sunomono  125
Shaved cucumber salad with watercress greens, drizzled with imported japanese 
rice vinegar and toasted black sesame seeds 

เครื่องโรยหนา
Topping 
Enhance your salads and soups with a topping, choice of oyster, alaskan king crab 
or black truffle 

Soup
ซุปเตาหูใสหอยตลับ
Clam Miso Soup  225
With tofu, scallions, wakame seaweed and shiitake mushrooms

ซุปหอมใหญใสหอยแมลงภูนิวซีแลนด
Penne Cove Mussel and Onion Soup  225
With lotus roots, golden enoki

หัวปลาแซลมอนตมซีอิ๊ว
Shake Kabutani   195
Salmon head broth with soy sauce and vegetables

Donburi
ขาวหนาปลาไหล
Unagi Don 450
Cooked freshwater eel served over kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนากุงเทมปุระ
Tempura Don    220
Crispy prawn tempura, mushrooms and steamed rice

ขาวหนาปลาทูนา
Tuna Don 425
Assorted cuts of tuna served over a bed of kampyo, gari and steamed rice

ขาวหนาปลาดิบรวมและไขกุง 
Chirashi 425
Five kinds of sashimi grade fish with ebiko served on sushi rice  

ขาวตมปลาแซลมอนหรือปลากะพงแดงยางแบบญี่ปุน
Ochazuke 425
Choice of char broiled salmon or red snapper, scallions, japanese sour plum 
with rice   

Traditional Hibachi Dinner
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All traditional hibachi dinners include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables, 
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อหมูสวนซี่โครง
Hibachi Pork Chop  550
Grain fed and hormone free  

เนื้อแองกัสสหรัฐอเมริกา
US Certified Angus from Stock Yards of Chicago (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin      1,500        
เนื้อริบอาย
Rib Eye        1,750        
เนื้อสันใน 
Tenderloin      1,900

เนื้อวากิว
Tajima Wagyu Beef (8 oz) 
เนื้อสันนอก
Strip Loin  1,500               
เนื้อริบอาย
Rib Eye 1,700        
เนื้อสันใน 
Tenderloin 1,900

เนื้อแองกัสออสเตรเลีย
Australian Angus Grain Fed (8 oz)
เนื้อสันนอก
Strip Loin     950           
เนื้อริบอาย
Rib Eye   1,100        
เนื้อสันใน 
Tenderloin  1,200
เนื้อสันนอกมัตสึซากะ
Matsusaka Beef Strip Loin (10 oz)   4,500
เนื้อสันนอกโกเบ
Kobe Beef Strip Loin (10 oz)  4,200
กุงลายเสือ
Jumbo Andaman Tiger Prawns  750
ปลากะพงขาว
Sea Bass 455
ปลาหิมะ
Snow Fish  1,100
หอยเชลลสหรัฐอเมริกา
US Scallops 950

ปลาแซลมอนแอตแลนติก
Atlantic Salmon 950
กุงมังกรเมน
Maine Lobster  Market Price
กุงมังกรภูเก็ต
Phuket Lobster  Market Price
ตับหาน
Foie Gras  1,250
ปลาซาบะ
Mackerel (Saba) 455

Ichiban
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม สลัด และขาวสวย
Ichiban includes salad and steamed rice

อาหารจานพิเศษที่คุณเลือก 2 อยาง
Two Choices Combination  1,050
เนื้อสันนอกออสเตรเลีย  หอยเชลล 
Australian Strip Loin Scallops

ปลาแซลมอน   เนื้อไกหมักซอสถั่วเหลือง 
Salmon    Spring Chicken Marinated in Soy Sauce 

กุงลายเสือ   เนื้อหมูสันในหมักบวย 
Tiger Prawns  Pork Tenderloin Marinated in Plum Sauce 

ปลาหมึก 
Calamari

House Specialties
ปรุงสด พรอมเสิรฟที่โตะอาหารของคุณโดยพอครัวเบนิฮานา
Prepared, cooked and served before your very eyes

at your hibachi table by your Benihana chef

เสิรฟพรอม ซุปหัวหอม สลัด กุง ผัดผัก ขาวสวย และชาเขียว
All house specialties include

onion soup, salad, shrimp appetizer, hibachi vegetables,
steamed rice and japanese hot green tea

เนื้อริบอายแองกัสสหรัฐอเมริกา เนื้อสันนอกแองกัสออสเตรเลีย เห็ด และซอสพริกไทย
Double Angus  1,850
US angus rib eye, australian angus strip loin, wild mushroom and pepper sauce 

เนื้อสันใน ตับหาน หนอไมฝรั่งขาว และซอสเห็ดทรัฟเฟล
French Affair  1,750
Chateaubriand, foie gras, white asparagus and black truffle sauce  

เนื้อโกเบ หอยเชลลสหรัฐอเมริกา และเนยพริกไทย
Kobe Konnexion  1,850
Thin slivers of classic kobe, US scallops and pepper butter 

กุงมังกรเมน กุงมังกรภูเก็ต ไขปลาแซลมอน และซอสครีมบรั่นดี
A Lobster Tale  Market price
Maine lobster, phuket lobster, cognac and cream sauce, salmon caviar

กามปูอลาสกา ปลาหิมะ พารมาแฮม และเนยครีมหญาฝรั่น
Deadliest Catch  1750
Alaskan crab claw, snow �sh, parma ham and saffron cream butter

ปลาทูนาคลุกงา เนื้อสันในวากิว และซอสบัลซามิก
Hibachi Tuna Steak  1750
Sesame crusted tuna steak, wagyu tenderloin with tomato, avocado and 
japanese green beans in a white balsamic reduction, served medium rare

กุง หอยเชลล ปลาหมึก ผักรวม และเสนอุดง พรอมซอสโฮมเมดรสเผ็ด
Seafood Diablo  850
Shrimps, sea scallops, calamari, assorted vegetable and japanese udon noodles 
with special homemade spicy sauce 

เนื้อหมูสวนซี่โครง อกไก และปกไกเผ็ด
Pork and Poultry  650
Tender pork loin, corn fed chicken breast, spicy wings  

เนื้อริบอายออสเตรเลีย และปลากะพง
Surf and Turf  750
Australian rib eye and wild sea bass

ปลาแซลมอน และปลาซาบะ ราดซอสหวาน
Sake and Saba Teriyaki   750
Atlantic salmon and japanese mackerel in sweet soy sauce

Hibachi Sides
ผัดหนอไมฝรั่งกับเนยกระเทียม
Earth  220
Hibachi white and green asparagus flamed with garlic butter 

ซูกินีกับพริก
Hibachi Zucchini  190
Yellow and green zucchini flamed with crushed red chili

เห็ดรวมมิตร
Flaming Mushrooms  195
A combo of shimeji, golden enoki and wild asian mushrooms  

กระเจี๊ยบสดผัดขิง
Okura  150
Spiced okra shoots with young ginger and konbu 

เห็ดชิตะเกะสดยางกับซอสเนย
Yakimono Shiitake  150
Grilled shiitake mushroom with butter sauce

เตาหูทอดกับซอสเทมปุระ
Agedashi Tofu  170
Crisp fried bean curd with japanese tempura sauce

ขาวผัดกระเทียม
Hibachi Rice  175
Garlic fried rice  

Desserts
ไอศกรีมมะพราว
Coconut Ice Cream   175
Served in a shell 

ไอศกรีมชาเขียว
Green Tea Ice Cream   175
ช็อกโกแลตทรัฟเฟลเสิรฟพรอมชาอูหลง
Layer Chocolate In The Shell   185
Served with oolong tea   

โรตีสตรอเบอรี่สด
Roti 145
With sweet milk and fresh strawberry

เคกชาเขียว สอดไสเยลลี่เสาวรส และครีมมะเฟอง
Rising Sun   145
Green tea sponge layered with passion fruit jelly and star fruit cream   

ไอศกรีมเฟลมเบ
Mount Fuji  225
Layered ice cream flambé                   

ไอศกรีมทอด
Ice Cream Tempura  225
A perfect combination of sponge cake and vanilla ice cream in a light crisp batter

ไอศกรีม - วานิลลา ช็อกโกแลต งาดำ หรือชาเขียว
Ice Cream  155
Choice of vanilla, chocolate, black sesame or green tea 

ผลไมตามฤดูกาล
Tropical Fresh Fruit Plater 200

 

 

Benihana’s Recommendations        Vegetarian
Prices are subject to 10% service charge and applicable government tax.
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