
   Almost one hundred years ago, it was a common daily scene, where Khunying Sinn (Thevit), 
Nai Lert's beloved wife, operated the household in meticulous manner and e�ciency.
   Often, there were parties and outdoor functions for Nai Lert to entertain his friends and guests, hence 
food played an important role, where Khunying Sinn was always busy experimenting with new ingredients 
to create her own unique recipes. Her skills and natural talent made many dishes at Nai Lert Park Heritage 
Home popular to this day, namely “Mee Nham Park Nai Lert” - crispy vermicelli soup with shredded 
pork and shrimps, steamed rice and �sh curry in banana leaves, and many more sumptuous dishes. 
  Once a culinary institution since 1983, Ma Maison, the name given by Khun Binich Sampatisiri, 
�anpuying Lursakdi's husband, was renowned for French �ne dining where passionate connorsiers gathered.
Today, Ma Maison reopens its doors by our 85-year-old chef, proudly serving Nai Lert family's home-
cooked recipes that have been appreciated from generation to generation. 
    �e family values the importance of dining, as food brings people together, in many di�erent occasions. �e 
idea behind this dining experience is to create true gastronomic community as part of �ai culture and lifestyle.

     ด้วยกิตติศัพท์ในเร ื่องอาหารการกินท่ีอร่อยยอดเย่ียมทําให้บ้านปาร์คนายเลิศเป็นท่ีพบปะของบรรดามิตรสหายของนายเลิศ (พระยา
ภักดีนรเศรษฐ) ตลอดจนการทําอาหารเล้ียงพนักงานนับร้อย ต้ังแต่สมัยนายเลิศในแต่ละวัน ฉะน้ันเร ื่องอาหารการกินจึงเป็นเร ื่องใหญ่
สําหรับท่ีน่ี
   บุคคลสําคัญท่ีอยู่เบ้ีองหลังการเป็นอยู่อย่างมีระเบียบแต่เรยีบง่ายน้ีคือ ภรรยาของนายเลิศ คุณหญิงสิน เศรษฐบุตร (เตวทิย์) 
บรรดาสํารับกับข้าวท่ีคุณหญิงสินทําอยู่บ่อยๆและดัดแปลงจนเป็นสูตรของท่านเองท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษคือ “ห่อหมกข้าว ห่อหมกปลา” 
ห่อในกระทงใบตองท่ีทําอย่างพิถีพิถัน ซ่ึงเกิดจากการนําน้ําเคร ื่องแกงห่อหมกท่ีเหลืออยู่ไปคลุกเคล้ากับข้าวสวยและหยอดด้วยหน้ากะทิ
แล้วห่อด้วยใบตองเหมือนห่อหมกปลา นําไปน่ึงคู่กันกลายเป็นห่อหมกข้าว ห่อหมกปลาท่ีหารับประทานท่ีไหนไม่ได้ 
      นอกจากน้ัน “หม่ีน้ําปาร์คนายเลิศ” เป็นสูตรท่ีประยุกต์ข้ึนจากการนําหม่ีกรอบใส่ในน้ําซุปต้มยําสูตรเฉพาะของท่ีน่ี ซ่ึงเป็นวธีิจัดการ
กับเคร ื่องปรุงเพ่ือไม่ให้เสียเปล่า ส่วน “ปอเป๊ียะคุณย่า” เป็นสูตรของคุณหญิงถวลิหวัง สมบัติศิร ิ (ประทีปะเสน) ภรรยาของ
พระยาศรเีสนา ผู้มีความพิถีพิถันใส่ใจกับวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือความอร่อยท่ีผสมผสานรสเปร ี้ยว หวาน มัน เค็ม แต่ไม่เน้น
รสเผ็ด ตามแบบฉบับของคนโบราณ
   มา เมซอง (Ma Maison) เป็นช่ือร้านอาหารฝร่ังเศสท่ีคุณพินิจ สมบัติศิร ิ สามีของท่านผู้หญิงเลอศักด์ิ สมบัติศิร ิ เป็นผู้ก่อ
ต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อเป็นสถานท่ีสังสรรค์ของนักชิมอาหาร วนัน้ีครอบครัวนายเลิศได้นํา มา เมซอง (Ma Maison) กลับมาอีกคร้ัง
เพ่ือต้อนรับทุกท่านด้วยบรกิารและอาหารไทยโบราณในแบบฉบับของบ้านปาร์คนายเลิศ



ห่อหมกข้าว ห่อหมกปลา

Steamed rice and �sh curry 
in banana leaves

“ Hor Mok Khao Hor Mok Pla ”



ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

หมูสร่ง
Minced pork wrapped in crispy egg noodles

B 200

ห่อหมกข้าว ห่อหมกปลา

Steamed rice and �sh curry in banana leaves
B 250

ไก่ห่อใบเตย
Marinated chicken wrapped in fragrant pandanus leaves

B 220

ทอดมันปลากราย
Traditional patties of pureed �sh spiced with ka�r lime leaves,

served with cucumber slices in vinegar and crushed peanuts
B 220

สะเต๊ะหมู ไก่ เน้ือ
Trio of Satay: pork, chicken, beef served with peanut sauce and cucumber slices in vinegar

B 280

หม่ีกรอบปาร์คนายเลิศ
Nai Lert Park’s sweet and sour crispy vermicelli

B 300

ปีกไก่สอดไส้
Chicken wings stu�ed with vermicelli and shiitake mushrooms

B 265

ทอดมันเผือกและเน้ือปู
Deep fried taro and crab meat patties

B 750

Spring rolls - Grandma’s recipe

B 220

Appetizer

ปอเป๊ียะทอดคุณย่า

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax
Signature dish

“ Hor Mok Khao Hor Mok Pla ”



ยําส้มโอ
�ai pomelo salad with grated coconut,

prawns and shredded chicken



ยําหัวปลีกุ้งสด
Banana blossom salad with shrimps

B 290

พล่ากุ้งแม่น้ํา
Spicy blue river prawns salad with lemongrass and mint

B 1,200

ยําผมโป่ง
Crispy fried egg salad tossed with cucumber, 

onions and thinly sliced pork and shrimps
B 260

ยําส้มโอ
�ai pomelo salad with grated coconut, prawns and shredded chicken

B 280

ยําเน้ือเเองกัส
Spicy thinly sliced 150 days Australian Angus rib eye with onions,

tomatoes, cucumber and mint leaves in zesty lime dressing
B 860

ยําวุ้นเส้นบ้านปาร์คฯ
Vermicelli noodles salad with minced pork, prawns,

crispy dried shrimps and crispy dried squid
B 300

เม่ียงคะน้า
Bite size treasures �lled with dried shrimps, pork crackling, ginger, lime, shallots
and roasted peanuts topped with aromatic tamarind sauce wrapped in kale leaves

B 250

หมูเสด็จ
Grilled marinated pork with sweet and sour sauce, served with seasonal vegetables

B 350

ยํามะเขือยาวท่านผู้หญิงฯ
Eggplants salad - �anpuying’s recipe

B 300

Wing beans with ground pork, shredded chicken, prawns, 
soft boiled egg and roasted coconut

B 280

Salad

ยําถ่ัวพู

All prices are subject to 10% service charge and 7% government taxราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

เม่ียงกลีบบัว
Bite size treasures �lled with dried shrimps, ginger, lime, shallots and roasted peanuts topped

with aromatic tamarind sauce wrapped in pink lotus petals
B 320

Signature dish

ยําผิวส้มซ่าปลากรอบ
Salad of bitter orange peels, crispy smoked dried �sh, poached pork skin, crispy fried shallots

B 380



เต้าเจ้ียวหลนเเละปลาดุกฟู
Preserved soy bean dip, served with �u�y cat�sh and seasonal vegetables

หม่ีน้ําปาร์คนายเลิศ

Crispy vermicelli soup  with shredded pork and shrimps
“ Mee Nham Park Nai Lert ”



ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

หม่ีน้ําปาร์คนายเลิศ

Crispy vermicelli soup with shredded pork and shrimps

B 295

เเกงจืดลูกรอก
Egg sausages and minced pork in clear broth

B 280

ต้มข่าไก่
Chicken in ka�r lime infused coconut milk, with galangal

lemongrass, and lime leaves

B 245

ไข่พะโล้ 3 สหาย
Slow cooked pork belly with trio of eggs (quail-duck-chicken)

in special dark gravy
B 265

เเกงจืดฟักตุ๋นมะนาวดองเป็ดย่าง
Squash with preserved lemon and crispy braised duck leg in clear soup

B 290

ต้มจ๋ิวเน้ือ
Beef shank in clear soup with sweet basil, holy basil,

bird’s eye chili, lime and tamarind juice

B 295

ต้มยํากุ้ง
Authentic tom yum soup with prawns

B 520

หลนแอนโชว ี่
Anchovies dip served with seasonal vegetables

B 350

Soup

Dips

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

เต้าเจ้ียวหลนเเละปลาดุกฟู
Preserved soy bean dip, served with �u�y cat�sh and seasonal vegetables

B 295

Signature dish

“ Mee Nham Park Nai Lert ”



น้ําพรกิลงเรอื
Shrimp paste and salted eggs dips, served with caramelized

pork and seasonal vegetables

B 350

น้ําพรกิกะปิปลาทูทอด
Fried local mackerels with shrimp paste dip and seasonal vegetables

B 450

เเกงเขียวหวานเน้ือรบิอายพรกิข้ีหนู เเละโรตี
Australian Angus rib eye in green curry, served with roti

B 850

Dips

Curry

เเกงเผ็ดเป็ดย่าง
Roasted duck in red curry

B 350

เเกงมัสม่ันเน้ือ หรอื ไก่
Tender beef or chicken in massaman curry

B 350 / B 300

เเกงส้มชะอมไข่
Diced Cha-om omelette and prawns in spicy and sour soup

B 360

B 350

เเกงข้ีเหล็กหมูย่าง เน้ือย่าง หรอื ปลาย่าง
Cassia leaves and coconut milk curry 

with a choice of grilled pork, beef or crispy fried �sh

ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax
Signature dish

เเกงเทโพ
Pork belly and morning glory in red curry

B 295



เเกงเขียวหวานเน้ือรบิอายพรกิข้ีหนู เเละโรตี
Australian Angus rib eye in green curry, served with roti

เเกงข้ีเหล็กหมูย่าง เน้ือย่าง หรอื ปลาย่าง
Cassia leaves and coconut milk curry 

with a choice of grilled pork, beef or crispy fried �sh

เเกงเผ็ดเป็ดย่าง
Roasted duck in red curry

เเกงมัสม่ันเน้ือหรอืไก่
Tender beef or chicken in massaman curry



ฉู่ฉ่ีกุ้งเเม่น้ํา
King river prawns in red curry sauce topped with coconut cream

B 1,500

เเกงเหลืองหน่อไม้ปลาเเซลมอน
Norwegian salmon with bamboo shoots

in Southern �ai style yellow curry

B 360

กุ้งเเม่น้ําเผาน้ําปลาหวาน
Chargrilled river prawns with condiments

B 1,500

หมูผัดพรกิขิงถ่ัวเเขก
Stir fried pork belly with red chili and green beans

B 240

Curry

Stir fry & Grill

หมูเค็มไก่เค็ม
Slow cooked “melt in the mouth” chicken and pork belly

B 240

หมูเป่ือย
Slow cooked caramelized pork belly

B 350

B 240

หมูสามช้ันผัดกะปิ
Pork belly stir fried with shrimp paste

ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

แกงค่ัวสับปะรดกุ้ง
Shrimps and pineapple in red curry

B 360

แกงเหลืองไหลบัวกุ้งแม่น้ํา
King river  prawn and lotus stems in spicy yellow curry

B 780

แกงจีนจ๊วน
Chicken in red curry sauce, accompanied with toasts

B 350

Signature dish

หมูหมักแม็กก้ี
Stir fried Maggi marinated pork

B 350



กุ้งเเม่น้ําเผาน้ําปลาหวาน
Chargrilled river prawns with condiments



B 850

B 360

ข้าวเหนียวเน้ือเเองกัสย่าง หรอื หมูย่างจ้ิมเเจ่ว - ส้มตําไทย
�inly sliced grilled Australian Angus rib eye or grilled pork

with hot and sour sauce, served with sticky rice and green papaya salad

 
 

Grilled Pork

ไข่เจียวโหระพา
�ai omelette with sweet basil

B 165

Stir fry & Grill

ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

เห็ดหอมค่ัวซีอ๊ิว
Soy roasted shiitake mushrooms

B 250

เน้ือปลาเก๋าผัดฉ่า
Stir fried grouper �sh with local herbs and red chilis in light gravy sauce

B 380

ปลากะพงลุยสวน
Deep fried whole seabass with spicy and tangy �ai herbs salad

B 580

ปลากะพงสามรส
Deep fried �llet of seabass in spicy sweet and sour sauce

B 520

ปลากะพงทอดน้ําปลาและยํามะม่วง
Deep fried seabass with spicy mango salad

B 580

เน้ือปลาเก๋าทอดกระเทียม
Deep fried grouper �sh with garlic and pepper

B 520

ฉู่ฉ่ีเน้ือปลาเก๋า
Grouper �sh in red curry sauce topped with coconut cream

B 520

Signature dish

กระเพรากุ้งแม่น้ํา
Stir fried King river prawn and �ai hot basil leaves

B 780

เน้ือเเองกัสย่าง

หมูย่าง

Grilled Australian Angus rib eye



ข้าวเหนียวเน้ือเเองกัสย่าง หรอื หมูย่างจ้ิมเเจ่ว - ส้มตําไทย
�inly sliced grilled Australian Angus rib eye or grilled pork

with hot and sour sauce, served with sticky rice and green papaya salad



ข้าวผัดกากหมูค่ัวพรกิเกลือ
Pork crackling with chopped prawns fried rice, seasoned 

with salt and pepper

ผัดไทยกุ้งสด
Pad �ai - stir fried rice noodles with prawns, tofu, garlic, 

bean sprouts and peanuts in special tamarind sauce



ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

ผัดไทยกุ้งสด
Pad thai - stir fried rice noodles with prawns, tofu, garlic, 

bean sprouts and peanuts in special tamarind sauce
B 350

ก๋วยเต๋ียวค่ัวไก่
Stir fried noodles with chicken and squids topped with crispy dough

B 280

ข้าวผัดกากหมูค่ัวพรกิเกลือ
Pork crackling with chopped prawns fried rice, seasoned 

with salt and pepper
B 260

ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่กุ้งเเม่น้ําผัดน้ําพรกิเผา
Stir fried rice noodles with blue river prawn and chili paste

B 560

ผัดวุ้นเส้นโบราณ
Stir fried vermicelli noodles with eggs, pork and tomatoes

B 290

ข้าวกะเพราคลุกคุโรบูตะเเละไข่ดาว
Kurobuta pork and �ai basil fried rice topped with crispy fried egg

B 290

ข้าวผัดกะเพราคลุกเน้ือรบิอายเเละไข่ดาว
Rib eye beef and �ai basil fried rice topped with crispy fried egg

B 380

ก๋วยเต๋ียวหลอด
Steamed rice noodles with tofu, dried shrimps and sweet soy sauce

B 280

ผัดขนมผักกาดเผือก
Stir fried radish and taro cake with bean sprouts and eggs

B 250

ข้าวหน้าไก่
Chicken in special brown sauce with steamed jasmine rice, accompanied with Chinese sausages

B 290

ข้าวกุ้งผัดกระเทียมพรกิข้ีหนูสด
Stir fried minced shrimps, garlic and hot chili with steamed jasmine rice

B 390

Noodles and Rice

ข้าวผัดเรอืเมล์
Kale and pork fried rice in sweet soy sauce

B 260

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax
Signature dish



ผักหวานผัดไข่
Stir fried star gooseberry leaves with eggs and garlic



ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

กะหล่ําปลีทอดน้ําปลา
Stir fried cabbages with garlic and �ai �sh sauce

B 200

ผัดผักทอดยอด
Stir fried shredded threads of moring glory 

with garlic and chili

B 200

ผักหวานผัดไข่
Stir fried star gooseberry leaves with eggs and garlic

B 200

คะน้าฮ่องกงผัดหมูกรอบ
Stir fried Chinese kale with crispy pork belly

B 320

Vegetables

Choice of steamed rice

ข้าวหอมมะลิ
Jasmine rice

B 50

B 250

Per order
 
 

Per bowl

ข้าวกล้อง
Brown rice

B 60

B 300

Per order
 
 

Per bowl

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax
Signature dish



ไอศกรมีรัมในลูกสับปะรด
Rum ice cream in whole pineapple

ขนมโค
Sticky rice dumplings stu�ed with shreds of
caramelized coconut in fresh coconut milk

ปลากรมิไข่เต่า
Sweet and salty rice �our dumplings in creamy coconut milk

ขนมไข่กบ นกปล่อย มะลิลอย อ้ายต้ือ
Combination of �ai delicacies served with coconut milk



ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

ไอศกรมีน้ํามะพร้าว
Young coconut sorbet

B 160

ไอศกรมีรัมในลูกสับปะรด
Rum ice cream in whole pineapple

B 190

ปลากรมิไข่เต่า
Sweet and salty rice �our dumplings in creamy coconut milk

B 150

ขนมไข่กบ นกปล่อย มะลิลอย อ้ายต้ือ
Combination of �ai delicacies served with light coconut milk

B 160

ขนมโค
Sticky rice dumplings stu�ed with shreds of caramelized coconut in fresh coconut milk

B 160

ขนมเปียกปูนกะทิสด
Traditional sweet pandan pudding with fresh coconut cream

B 180

B 180

บัวลอยฟักทอง
Pumpkin dumplings in coconut milk

Dessert

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อน
Cooked banana with young coconut in sweet coconut milk

B 160

ครองแครงกะทิสด
Al dente �our dumplings in warm coconut milk

B 150

Signature dish



ราคาน้ียังไม่รวมค่าบรกิาร 10% เเละภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

Dessert

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

ลูกตาลลอยแก้ว
Toddy palm in light syrup with crushed ice

B 150

บัวลอยเผือก
Taro dumplings in coconut milk

B 160

ทัมทิมกรอบ
Water chestnut in syrup and coconut milk

B 160

หม้อแกงเผือกเม็ดบัวมะพร้าวอ่อน
Taro custard with lotus seeds in young coconut

B 180

ขนมไทยรวม
Trio of �ai delicacies

B 160

กล้วยเล็บมือนางเช่ือม
Lady �nger bananas in light syrup topped with coconut cream

B 150

Signature dish


