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M Krub

Master of Chinese Cuisine
หากพูดถึงอาหารจีนคงไม่มีใครไม่ร้ ูจักเชฟแมน เชฟชาคร่องกงอู้ครตกาหคอดอีู่ในคงการอาหารจีนาองไาีมาอี่างีาคนาน รึกงว่าู่ดได้ เหำ ด ัคห้ องอาหารจีนแเเ )เชฟมาน ไค ีำน(
Fine Dining เ ม็ ัคอี่างเห็ นาางการเห็ นาีกเรีีเร้ อีกัเร้ าน M Krub โดี ้ังอีู่ในาตาเวู่ดหรูอี่างอาคาร Mahanakorn Cube าีก ้งั ระหง่านอีู่ใจกวางเมืองี่าน่าาร ่ตาหรัเร้ าน
ใหม่น้ ี เชฟแมนมาพร้ อมกัเคอนเร็ห ์ร้านาีก่นูกกค่าาีกเคีด้ คีการเ่ำร์ฟอาหารจีนแา้ ๆ ในรูหแเเฝรักงเศ่แวะีังนตาศำวหะมาอ่มอ่านกัเอาหารให้ เหนือระดัเแวะน่า กืน า กนื ใจ
ไม่แพ้ ร้านไหนในกรูงเาพฯ

ห้ องเก็เคั ถูดเำ าองห้ องอาหาร M Krub

ใคราีกได้ มีโอกา่แคะมาาีกร้าน M Krub แห่งนี้คง ้ อง่ะดูด าหีูดมองกัน ้งั แ ่ก้าคแรกาีกเา้ ามาห้ อง
เก็เคั ถูดำเู่ดอวังการาางด้ านร้ าีมือาีกใช้ เก็เคั ถูดำเชั้นู่ง อาาำ หอีเห๋ ารื้อ กระเพาะหวา
หูฉวาม แวะแม้ แ ่ม้านตา้ รึกงว้ คนแ ่เห็ น่่คนอ่ม่ตาคัญาองอาหาราีกนกี

Grand Luxury
่ตาหรัเเรรีากาศภาีในร้ าน กแ ่งออกมาใน่ไ ว์เรีกีงไร้ ได้ อี่างหรูหรา่มกัเ่ถานาีก
ด้ คีานาดพื้นาีกากไี ม่ใหญ่นัก หูพ้ ืนด้ คีกระเเื้องหำนอ่อนแวะพรม่ี่ด แฝงด้ คี่ัญวักษณ์
ดอกเัค ามมู ่าง ๆ าองร้ านอี่างแชนเดอเวีีร์ เพดาน แวะวาีเนอนังเา้ ากันอี่างวง ัค
ใคราีกแคะมาแนะนตาาีกนกังรำมหน้ า ่างาีก่ามารถมองเห้ นาัศนีีภาพาองกรูงเาพ่คี ๆ ได้

Artisanal Offering
่ตาหรัเอาหาราองร้ าน M Krub เน้ นเ่ำร์ฟอาหารจีนแเเโมเดำร์นาีกดู่คีงามคว้ าีอาหารฝรักงเศ่ มีเฉพาะแเเเร็ เมนูเา่านั้น เรำกม ้ น ้ังแ ่าา่ นวะ 2,800 เาา
่ตาหรัเ 6 คอร์่ ไหจนถึง )รคมาองหคาน(12,000 เาา รึกงาึ้นอีู่กเั จตานคนคอร์่แวะคั ถูดำเาีกเวือก โดีาางร้ านแนะนตาให้ โารจองว่คงหน้ าเา่านั้น แวะจะจัด
ราีวะเอีีดาองเร็ เมนูให้ เวือกหรัเเหวีกีนกันได้ ามคคาม ้ องการ รึกงเมนูาองาางร้ านจะหรัเ ามคั ถูดำเแ ่วะฤดูกาวหรือาูก 2 ่ัหดาห์ าีกครีเอาโดี Executive
Chef Jiang Jisheng เชฟใหญ่หระจตา M Krub าีก ้งั ใจให้ แ ่วะจานเห็ นเหมือนงานศำวหะาีก่ามารถาานได้ อร่อีาั้งรูหวักษณ์แวะร่ชา ำ นอกเหนือจาก่ไ ว์อาหาราีก
่างจากร้ านาองเชฟแมน่าาาอืกน ๆ เห็นจะเห็ นพรีเรนเาชักนาองาูก ๆ จานาีก กแ ่งออกมาได้ อี่างหระณี เรรจง ด้ คีฝี มือาอง เชฟ Liu Cheng าีกเพ้ น ์จานใหม่
าูกใเคัน ่อคันให้ เหมาะกัเโอกา่แวะเาศกาวาีกแากได้ มาเีือน

Recommended Dishes : Egg White Aumonieres with Fresh Crab Meat and Fish Mow (ถูงาอง่องแอ่นดำน(

หอีเชวว์รอ่มะม่คงคู่านมหังกรอเรังนก าีกใช้ านมหังรีดจนแเนแว้ ครอีจนเ่้ นมีานาดเว็กเา่าเ่้ น
หมีกก่อนนตาไหอเก่อน จึงนตาหอีเชวว์าอ็ หด้ านเนพร้ อมคาร์เคีีร์ เ่ำร์ฟในจานาีก กแ ่ง่ืกอคคาม
หมาีถึงฤดูใเไม้ ร่คง ่่คน Gratinated Wagyu Beef Rib Eye with Mustard Cream เห็ นเนื้อคากำ
คออ่เ รเวีีมาร์เเำ้ว่กอร์เกรด A7 าีกี่างไฟจนได้ คคามู่กระดัเ Medium Rare ก่อนกราแ ง็ าีก
ด้ านเนด้ คีรอ่มั่ าร์ด

Recommended Dishes : Sauteed Scallop and Mango Served on Golden Nest
(หอีเชวว์รอ่มะม่คงคู่านมหังกรอเรังนก)

Fried Green Grain in Stone Casserole เห็ นหนึกงจานาีกดี ่อู่าภาพเพราะมีา้าค 9 ชนำดแวะธัญพืชอ่ม
อีู่มากถึง 3 เ่ำร์ฟในหม้ อเหว็กานาดเว็กอูณหภูมำ 300 องศา มาพร้ อมกัเ่่คนอ่มอี่าง มันหมู รอ่อา
เาโวน แรมีูนาน รอ่เอกโอ เาีีมเจีีคแวะ ้ นหอมรอี โดีให้ ใ่่แ ่วะ่่คนอ่มไว่ ามวตาดัเ จานนี้
มาพร้ อมกัเชาอู่หวงาำกคนอำม

Recommended Dishes : Fried Green Grain in Stone Casserole (า้ าคธัญพืช 12 ชนำด)

Recommended Dishes : Sweeten Chrysanthemum Tofu (เ ้ าหู้่เั ดอกเก็กรคีในรูหอัวมอนด์)

Recommended Dishes : Meringe tart

่ตาหรัเานมหคานาอง M Krub ่่คนใหญ่ครีเอาาึ้นโดี Chef Marc Razurel เพ่ารีเชฟชาคฝรักงเศ่จาก Sète ร้ านระดัเมำชวำน่องดาคในฝรักงเศ่มาหระจตาาีกนกี
โดีแนะนตาอีกจานน่ารัก อี่าง Meringe tart าีกใช้ เมอแรงค์เรนฉะแวะแห้ งาาร์ ่มูนไพรจีน ใ่่ไค้ ในนตา้ าวหั้นรูหเวมอน า็อหด้ คีเวมอนโฟม แว้ ค กแ ่งด้ คี
กวีเดอกคำโอว่า

Recommended Dishes : เ ีี คเ่ี้ีน (250 เาา)

่่คนใครดืกมไม่เก่ง แนะนตาเห็ นเครืกองดืกมร้ อน ๆ อี่าง เก็กรคีหำมะ (100 เาา ่อกาเห็ นเก็กรคีนตาเา้ าจากาำเเ ให้ ่่ี ้ มอตาพันหอมกวำกนเอกวักษณ์หอม ำดจมูก )
นำด ๆ ดืกมอ่อนควาีได้ ดี ใคราีกอีากแคะไหาาน วองโารไห่อเถามราีวะเอีีดาองเมนูแ ่วะช่คงหรืออัพเดาา่าค่าราองร้ านกันได้ าางM Krub Facebook Page

Gallery

