SRI-TONG
An authentic Thai afternoon tea

SRI-TONG

F

or centuries, Thai desserts have played an important role on
auspicious ceremonies and particularly persons. With thoughtfulness and
meticulously of Thai people, especially when guests come over to
their places, Thai always sincerely welcome with a traditional Thai
homemade sweetmeat to express their gladness and gratitude.
The fact is that Thai desserts offer taste sensations as impressive as
their appearances, serving with the world’s finest tea can indulge
more tantalizing tastes which always leave a lingering impression
on the tongue of their taster.
In the old days, the sorts of sweetmeat were popularly prepared for
the auspicious celebration includes those with the name of lucky
meanings. Just like ‘Sri’ means luck
or fortune, ‘Tong’ means banana leaves which are used to decorate on
container for only propitious occasions.
“Sri-tong” as token of brings love, wealth & success to all guests who
can experience the charm and sophistication of the renowned Thai
homemade desserts and the world’s famous finest tea, at the Ivory
Lounge, Hua Chang Heritage Hotel. Enjoy delicacy eleven difference
traditional Thai sweets, served in the plate on a raisin, decorated
with banana leaf crown hat & flower garland, pairing with fine
quality tea or coffee of your own choices.

“ศรีตอง”

ศรีตอง รองรอยรัก จักประจักษ รักรสหวาน
หอมหวน อวลกลิ่นตาล หวานแดดิ้น กลิ่นสุคนธ
ดวยความออนหวาน ชางเอาใจใสตามลักษณะนิสัยของคนไทย
ไมวาใครจะมาเยือนถึงเรือนชานจักตองหาขนมหวานมา
ตอนรับอยางอบอุน เฉกเชนในสมัยกอน ขนมไทยจัดไวสำหรับตอนรับแขกคนสำคัญ
เพราะตอง อาศัยความประณีตบรรจงในการปรุงแตงขนมเลิศรส รูปทรงสวยงาม
อันกลายเป็นเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย สิ่งสำคัญของเจาบาน คือ
การรังสรรคขนมไทยรสเลิศ เพื่อเสิรฟคูกับชาชั้นเยี่ยมเพื่อใหผุมาเยือน
เกิดความประทับใจมิรูลืม
ศรี หมายถึง ความเป็นสิริมงคล
ตอง หมายถึง ใบตอง ซึ่งถือเป็นภาชนะชั้นสูงในสมัยไทยโบราณ
กอเกิดคำวา “ศรีตอง”
อันเปรียบดั่งการจัดสำรับดวยภาชนะใบตองวิจิตรสวยงาม
เพื่อตอนรับแขกคนสำคัญและเสริมสิริมงคลแกผูที่ไดลิ้มรส
ขนมไทย และชาชั้นยอด
Price: THB 850++ per set for two persons

THAI DESSERTS
POH JAH : ปูจา
Fried crab meat

SANG KHA YA FAK THONG : สังขยาฟักทอง
Steamed egg custard in pumpkin

KHA NOM SOMANAT : ขนมโสมนัส
Traditional Thai coconut cookies

KHAO TANG NA TANG : ขาวตังหนาตั้ง

Crispy rice cake served with tamarind peanut sauce

KHA NOM MED BUA GUAN : ขนมเม็ดบัวกวน

Preserved and dried lotus seeds topped with edible gold leaf

KHA NOM CHAN : ขนมชั้นหอใบตอง

Steamed layer sweet cake wrapped in banana leaf

KHA NOM SA-LEE KROB : ขนมสาลี่กรอบ
Thai crispy cake

LOOKCHUB CHOM-PU: ลูกชุบชมพู

Thai sweet soybean covered with special jelly
in the shape of rose apple

GOONG HOM SABAI : กุงหมสไบ
Shrimp stuffed with eggs net

MIANG SOM : เมี่ยงสม

Mixed of dried shrimp, cashew nut, roasted coconut, peanut
and palm sugar served with mandarin orange.

KHA NOM KHAI TAO : ขนมไขเตา

Sweet rice noodles with coconut cream and salted egg yolk

GAREE PUFF : กะหรี่พัฟ

Curry puff stuffed with vegetable

