
In Thai, ‘KAO JAI’ (ข้าวใจ) means ‘to under-
stand’ and ‘rice from the heart’. 
KAO JAI is a coming together of cultures that 
brings flavours and honest cooking from the 
heart, served best with a humble basket of 
sticky rice.

Dinner เมนู

Starters ออเดิร์ฟ
開胃前菜

Sun-dried Pork หมูแดดเดียว
泰式豬柳條
(fried jerky goodness)

Zap Fried Cartilage แซ่บกระดูกอ่อน
酸辣炸雞軟骨
(fried cartilage, toasted rice, umami)

Chicken Wings ปีกไก่ทอด
烤寨雞翅 (5 pieces)
(recipe from my ‘bak-soi’)

Contemporary Thai อาหารอีสานไทยใหม่
主廚特選

Betel Leaves Somtum ใบพลู
檳榔沙拉
(seasonal fruit, salted duck egg, peanuts)

Coconut Shrimp Cake ทอดมันกุ้ง
椰子蝦餅 (4 pieces)
(new local favorite)

Sweet-Potato มันหวานผัดใบกระเพรา
烤寨招牌打拋雙色地瓜
(krapow + potatoes & egg)

Nam-Tok Pork น้ำตกหมูู
酸辣瀑布松阪豬
(pork neck, pork liver & ears, aromatics)

Laab Duck ลาบเป็ด
泰北羅旺子鴨胸
(duck, tomatoes, house-tamarind paste)

$450

$480

$300

$440

Yum Octopus ยำปลาหมึกยักษ์
呀ㄇ章魚
(octopus, glass noodle, kaffir lime)

Cuttlefish Eggplant ปลาหมึก่
透抽＋茄子
(’eggplant jaew’, Thai eggplant, dry tomyum)

Naem แหนม
泰北炸排骨酥
(Esarn-style pork)

$280

$280Citrus Salad ยำส้ม
柑橘沙拉
(shrimp, grapefruit/orange, mango)

$160

$260

$250

$250

$360

$480

烤寨‘Kao Jai’(ข้าวใจ) ，泰
文直譯「理解」或「米心」
。擁有豐富料理經驗的主廚 
Calvin ，用返璞歸真的態
度，重新定義泰式料理。kaojaitaiwan

kaojai.tw

www.kaojai.com.tw

本店招待長糯米飯、烤寨沙拉及醃漬小菜

เสิร์ฟกับข้าวเหนียว,ผักดอง,กระติบข้าวใจ
Freshly steamed sticky rice,
KaoJai salad basket and pickles
will be served to guests FREE of charge.

KaoJai Project ออเดิร์ฟ
烤寨今日特選
(Limited Offers Only)

$150



Off-the-Grill ย่าง
泰式烤物

Duck Breast อกเป็ด
鴨胸

Off-the-Wok ผัด
炒物

Hanger Steak เนื้อสีข้าง
懸掛牛排

Moo-Ping Pork หมูปิ้ง
曼谷街邊豬肉串 (2 pieces)

Chicken Satay ไก่สะเต๊ะ
泰式沙嗲雞串 (2 pieces)

KaoJai Fried Rice ข้าวผัดข้าวใจ
烤寨炒飯

KaoJai Mama มาม่าข้าวใจ
烤寨炒麵

Beef Tongue ลิ้นวัว
烤牛舌

$160Chicken Thigh ไก่ย่าง
酥皮烤大雞腿

$160

Seasonal Vegetable กประจำฤดู
季節時蔬

$480

$380

$200

Pork Neck คอหมูย่าง
松阪豬

Prawn / Thai Shrimp  กุ้ง / กุ้ง
大草蝦(1 piece) / 泰國蝦(2 pieces)

$380

$160

$180

$380

$480

$180

Choice of 4 Sauces
沾醬四擇一

Fermented Chili น้ำจิ้มพริกหมัก
發酵辣椒醬 

Thai Lime-pesto น้ำจิ้มซีฟู้ด
泰式檸檬青醬

Burnt Pineapple น้ำจิ้มสะเต๊ะสับปะรดเผา
焦化鳳梨醬 

Nam-jim Jaew น้ำจิ้มแจ่ว
烤寨酸辣醬 

Dinner เมนู

Drinks & Dessert เครื่องดื่ม & ของหวาน
飲料 & 甜點

Coke/Soda โค้ก/โซดา
可樂/蘇打水

Mango Juice น้ำมะม่วง
芒果汁

Tamarind Juice น้ำมะขาม
羅旺子汁

Thai Milk Tea ชาเย็น
泰式奶茶

$100

$60

$60

$60

Draft Beer เบียร์สด
生啤酒

Thai Craft Beer คราฟต์ เบียร์ไทย
泰國精釀啤酒

$150

$100

$MP

Thai Beer เบียร์ไทย
泰國啤酒

Seasonal Fruit & Sticky Rice
with Ice Cream 
ข้าวเหนียวผลไม้กับไอติม
季節水果+糯米 & 冰淇淋

$180


