
～人気商品～ 

อาหารยอดนิยม 
タラバガニ 

ปูทาราบะต้ม (ปูฮอคไกโด) 

เลก็ 10,000 เยน 

                                             ใหญ่ 20,000 เยน (ในรูป) 
    

                                                                                     しれとこ鍋  

                                                            หม้อไฟปลาคนิคิ (น ้าซุปรสโชยุ) 

                                                            4,000 เยน 

                                                            (ราคาเร่ิมที่ส าหรับ 2 ท่านต่อ 1หม้อ) 

 

                                                       生うに 

                                                            ไข่หอยเม่นสด 

ที่เลก็ 1,900 

                        กล่องใหญ่ 12,000 เยน (ในรูป) 

 

刺身盛合せ  ซาชิมิรวม 8 อย่าง 3,000 เยน 

つぶの煮物  หอย Tsubukai ต้มเคม็ 1,000 เยน 

のり巻き     いくら ข้าวห่อสาหร่ายไส้ไข่ปลาแซลมอน 1,500 เยน  

うに      ข้าวห่อสาหร่ายไส้ไข่หอยเม่นทะเล 1,800 เยน 



かに ปู 

 

鍋 หม้อไฟ  (ราคาเร่ิมที่ส าหรับ 2 ท่านต่อ 1หม้อ) 

 

のり巻き ข้าวห่อสาหร่าย 

 

 

 

 

毛ガニ 
ปูขนตม้ 

[KEGANI] 11,000เยน/ตวั 
 
タラバガニ 

ปูทาราบะตม้ (ปูฮอคไกโด)  
[TARABAGANI] 

เลก็ 10,000 เยน 
ใหญ่ 20,000 เยน 

しれとこ鍋 หมอ้ไฟปลาคินคิ (น ้าซุปรสโชย)ุ 4,000 เยน 
石狩鍋 หมอ้ไฟปลาแซลมอน (น ้าซุปรสมิโซะ) 2,800 เยน 
かに雑炊 ชุดขา้วตม้ปู 2,500 เยน 
うどん เส้นอูดง้ 300 เยน 
玉子 ไข่ดิบ 200 เยน 
ねぎ ตน้หอมซอย 300 เยน 

いくら ขา้วห่อสาหร่ายไส้ไข่ปลาแซลมอน 1,500 เยน 
しゃけ ขา้วห่อสาหร่ายไส้ปลาแซลมอน 500 เยน 
たらこ ขา้วห่อสาหร่ายไส้ไข่ปลาคอ้ดเคม็ 800 เยน 
数の子 ขา้วห่อสาหร่ายไส้ไข่ปลานิชชิน 800 เยน 
うに ขา้วห่อสาหร่ายไส้ไข่หอยเม่นทะเล 1,800 เยน 
明太子 ขา้วห่อสาหร่ายไส้ไข่ปลาคอ้ดเผด็ 800 เยน 



焼魚 ปลาย่าง 

 

刺身 ปลาดิบ 

 

刺身盛合せ ซาชิมิรวม 8 อยา่ง 3,000 เยน 
刺身鮭 ซาชิมิปลาแซลมอน 1,200 เยน 
ボタン海老 ซาชิมิกุง้สด (Botan Ebi) 550 เยน 
刺身いか ซาชิมิปลาหมึก 1,800 เยน 
いかソーメン ซาชิมิปลาหมึกแบบเส้น 1,800 เยน 
ホタテ ซาชิมิหอยเชลล ์ 1,300 เยน 
刺身タイ ซาชิมิปลากระพง 1,200 เยน 
生たこ ซาชิมิปลาหมึกยกัษส์ด 1,000 เยน 
ボイルタコ ซาชิมิปลาหมึกยกัษล์วก 1,000 เยน 
かんぱち ซาชิมิปลาคมัปาจิ 1,000 เยน 
つぶ貝 ซาชิมิหอย Tsubukai 1,000 เยน 

生うに ไข่หอยเม่นสด 
ท่ีเลก็ 1,900 

กล่องใหญ่ 12,000 เยน 

ほっけの開き ปลาฮอกเกะยา่งเกลือ 
 

3,500 เยน 
かんぱちのカマ焼 คางปลาคมัปาจิยา่งเกลือ 500 เยน 
ほたてバター焼き หอยเชลลอ์บเนย 1,300 เยน 
ほたて塩焼き หอยเชลลย์า่งเกลือ 1,300 เยน 
ししゃも ปลาไข่ยา่ง 1,000 เยน 
イカ焼き ปลาหมึกยา่งเกลือ 1,800 เยน 
にしん ปลานิชชินยา่งเกลือ 1,800 เยน 

ぬかにしん ปลานิชชินหมกัยา่ง 1,800 เยน 
身欠にしん ปลานิชชินแดดเดียวยา่ง 1,000 เยน 
きんきの開き ปลาคินคิยา่งเกลือ 7,000 เยน 



スープ ซุป 

 

ごはん ข้าวเปล่า 

200 เยน 

 

一品料理 อาหารจานเดียว 

おつまみ กบัแกล้ม 

カ二汁小 ซุปมิโซะปูขนาดเลก็ 550 เยน 
カ二汁大 ซุปมิโซะปูขนาดใหญ่ 1,000 เยน 

茶碗蒸し ไข่ตุ๋น 700 เยน 
鯛の煮物 ปลากระพงตม้เคม็ 800 เยน 

ふきと鮭の煮物 ผกัภูเขาและปลาแซลมอนตม้เคม็ 800 เยน 
かにサラダ สลดัปู 2,980 เยน 
いもサラダ สลดัมนัฝร่ัง 600 เยน 

かにクリームコロッケ โคโรเกะครีมปู 2,000 เยน 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

塩から ปลาหมึกหมกั 600 เยน 
いくら ไข่ปลาแซลมอน 2,000 เยน 

いくら醤油味 ไข่ปลาแซลมอนหมกัโชย ุ 2,000 เยน 
たらこ ไข่ปลาคอ้ดเคม็ 1,000 เยน 
明太子 ไข่ปลาคอ้ดเผด็ 1,000 เยน 
数の子 ไข่ปลานิชชิน 1,000 เยน 

かに卵焼き ไข่หวานไส้ปู 600 เยน 
つぶ生姜 หอย Tsubukai คลุกขิง โชย ุ 1,000 เยน 
酢の物 ปูและปลาหมึกยกัษด์องน ้ าส้ม 800 เยน 
昆布巻き สาหร่ายมว้นตม้เคม็ 500 เยน 
石狩漬け ปลาแซลมอนและไข่หมกั 500 เยน 

ジャガイモ มนัฝร่ังอบเนย 500 เยน 

トウモロコシ ขา้วโพดตม้ 500 เยน 

お漬物 ผกัดอง 500 เยน 

わらび ผกัภูเขาหมกัมิโซะ 600 เยน 

つぶの煮物 หอย Tsubukai ตม้เคม็ 1,000 เยน 

松前漬け สาหร่ายและปลาหมึกและไข่ปลานิชชินหมกัโชย ุ 800 เยน 



飲み物 เคร่ืองด่ืม 

ビール เบียร์  Ｓａｐｐｏｒｏ 

 

 

純米酒 เหล้าสาเก (ร้อน,เย็น) 

 

 

 

 

 

 

焼酒 เหล้าโซจู  (ร๊อค, ผสมน ้าเย็น, น ้าร้อน) 

 

小生ビール เลก็ 400 เยน/แกว้ 
中生ビール กลาง 600 เยน/แกว้ 

でっかいどう ใหญ่ 1,100 เยน/แกว้ 
瓶ビール ขวด 690 เยน/ขวด 

จากจงัหวดั ราคา/1ท่ี 
Fukushima 800 เยน 

Tottori 800 เยน 
Yamagata 800 เยน 
Ishikawa 800 เยน 

Yamaguchi 800 เยน 

麦 ขา้วสาลี แกว้ ขวด 
Kagoshima 500 เยน 2,980 เยน 

Oita 600 เยน 4,000 เยน 
 芋 มนัเทศ แกว้ ขวด 
Hokkaido 600 เยน 4,000 เยน 

Hokkaido 44゜ 700 เยน 5,000 เยน 
Kagoshima 600 เยน 3,400 เยน 



梅酒 เหล้าบ๊วย (ร๊อค, ผสมน ้าเยน็, น ้าร้อน) 

 

ウイスキー วสิกี ้(ร๊อค, ผสมน ้า) 

 

 

 

 

チューハイ เหล้าผสมโซดารสต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトドリンク ＳｏｆｔＤｒｉｎｋ 

梅酒 เหลา้บ๊วย 500 เยน/แกว้ 

 黒糖梅酒 เหลา้บ๊วยน ้าตาลออ้ย 600 เยน/แกว้ 

Single 500 เยน/แกว้ 
Double 800 เยน/แกว้ 

High Ball (วิสก้ีโซดา) 500 เยน/แกว้ 

ผสม ราคา/1แกว้ 
ชาเชียว 緑茶 500 เยน 

ชาจีน ウーロン茶 500 เยน 
มะนาว レモン 500 เยน 
แอปเป้ิล リンゴ 600 เยน 
บ๊วย 梅干し 600 เยน 

คาลพิโก ้ カルピス 500 เยน 
องุ่น巨峰 500 เยน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザート ของหวาน 

 

 

 

 

 ราคา/1แกว้ 
ชาเขียว 緑茶 350 เยน 

ชาจีน ウーロン茶 350 เยน 
Premium คาลพิโก ้特濃カルピス 400 เยน 

คาลพิโก ้カルピス 350 เยน 
โค๊ก コーラ― 350 เยน 
นมสด 牛乳 350 เยน 

น ้าองุ่น100% ぶどう 350 เยน 
กาแฟ コーヒー 400 เยน 

น ้าแอปเป้ิล 100% アップル 
แกว้ 650 เยน 
ขวด 1,800 เยน 

ไอศครีมวานิลา バニラアイス 300 เยน 
เชอร์เบตองุ่น ぶどうシャーベット 300 เยน 
เชอร์เบตส้ม オレンジシャーベット 500 เยน 


