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Here are a few Thai food useful links:

- 16 Bangkok Street Food Sanctuaries
- 100 Thai Dishes to Eat in Bangkok
- Thai Desserts: The Ultimate Thai Sweets Guide
- Vegetarian Thai Food
- The ultimate Eating Thai Food Guide 
- Vegetarian Thai Food Guide 

Eating Thai Food

Website: http://www.eatingthaifood.com/

“Like” us on Facebook: https://www.facebook.com/eatingthaifood
Follow us on Twitter: https://twitter.com/#!/eatingthaifood

http://migrationology.com/2011/05/top-16-bangkok-street-food-sanctuaries/
http://migrationology.com/2010/03/100-best-thai-dishes-to-eat-in-bangkok-ultimate-eating-guide/
http://migrationology.com/2010/09/thai-desserts-khanom-wan-thai-the-ultimate-thailand-sweets-guide/
http://www.eatingthaifood.com/vegetarian-thai-food/
http://www.eatingthaifood.com/eating-thai-food-guide/
http://www.eatingthaifood.com/vegetarian-thai-food-guide/
http://www.eatingthaifood.com/
https://www.facebook.com/eatingthaifood
https://twitter.com/#!/eatingthaifood
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Introduction

Thai food delivers the ultimate in culinary luxury: Delicious food at afford-
able prices. 

Shove aside those mushy Jr. cheeseburgers oozing with noxious juices and 
make way for flash cooked plates of sizzling stir fried chicken with basil, 
piping hot curry noodles and crispy green papaya salads that are prepared 
fresh before your eyes!

The endless presence of lip-licking $1 meals will have you massaging your 
stomach and desiring more.   

Enjoy!
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About the Bangkok $1 Menu

This is what is included for each of the 50 $1 dishes.

Price: An average street price (prices may vary depending on neighbor-
hood and location).

Ingredients: What’s in the dish

Tip: Suggestions on where to find it. Keep in mind that many of the 
cheapest dishes are available from mobile street carts that move around 
Bangkok at their own will.

All text in RED are links - be sure to click them for more information!
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Bangkok’s sizzling street food culture is intoxicat-
ing!

When I first came to Thailand in 2009, sticky rice 
and green curry was the extent of my Thai food 
knowledge.

I immediately started learning about Thai food 
as fast as my growing stomach would allow, of-
ten justifying the excessive feasts for the sake of 
learning more about the cuisine.

My Thai food attraction paired with my obsessive 
food photography eventually led to the launch of 
the Eating Thai Food Guide - a compilation of 
useful tips, meal plans and a mega Thai dish en-
cyclopedia. 

I love Thai food so much, I get excited about the 
next meal, before finishing the one I’m on!

Thanks for downloading this guide and have a 
great time eating!

Mark Wiens

Send me a message: 
migrationology@gmail.com

http://www.eatingthaifood.com/eating-thai-food-guide/
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Here’s one thing you need to know before we get started:

When it comes to stir fried Thai food there are 2 main ways to order: 
râat kâao (dish served over a plate of rice) and gàp kâao (dish and 
rice served on separate plates).

râat kâao gàp kâao

Now almost all dishes served râat kâao will cost in the 30 - 40 THB 
($1 - $1.30) range, while ordering gàp kâao will run you more in the 
50 THB ($1.70) range. Ordering your Thai food râat kâao will pres-
ent you with a never ending Bangkok $1 Menu!



 سب سے پہلے ایک بات جو کہ آپ کے جاننے کے لئے بہت ضروری ہے

 طریقے ہیں: 2جب بھی تلے ہوئے تھائی کھانے کی بات آتی ہے تو آرڈر کرنے کے 

) گیپ کاؤ )چاول کی پلیٹ کے اوپر ہی پکوان ڈال کر پیش کیا جاتا ہے( اور  رات کاؤ

 چاول اور پکوان علیحدہ پلیٹوں میں پیش کیا جاتا ہے(

 

 

 40سے  30کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اسکی قیمت رات کاؤ تقریباَ تمام پکوان جو کہ 

آپ کو تھوڑا کاؤ  گیپ$( تک ہوتا ہے، جبکہ 1۔30$ سے 1تھائی بھات ہے جو کہ )

رات کاؤتھٰائی کھانا آرڈر کرنے پر آپ کو $( تک پڑے گا۔ 1۔70تھائی بھات ) 50مہنگا  

 ۔گائے $ کا مینو پیش کیا جا1بنکاک کا کبھی نہ ختم ھونے واال 
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25 THB ($0.85)
Kuay Teow Gai 
Chicken Noodle Soup
(gŭay dtĭeow gài) 
ก๋วยเตี๋ยวไก่

Ingredients: Noodles, 
chicken,cilantro, bean sprouts, 
garnishing vegetables

Tip: Find it at street carts 
where boiled chickens are 
hanging in the glass cabinet 
along with a selection of rice 
noodles below.



$(0۔85)بھات  یتھٰائ 25  

  ووائے تی او گائےگ

گارنشنگ کے لیۓنوڈلز، چکن، کالنٹرو، لوبیا انکرت، سبزیاں : اجزاء  

اسے گلیوں میں شیشے کے کیبنٹ میں جہاں ابال ہوا چکن نیچے چاول اور: اہم نقطہ  

 نوڈلز کے انتخاب کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے ملے گا۔
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10 THB (3 for $1)
Kuay Teow Reua 
Boat Noodle Soup
(gŭay dtĭeow reua) 
ก๋วยเตี๋ยวเรือ

Ingredients: Noodles, blood 
soup, morning glory, pork / 
beef, pork balls

Tip: I like to eat boat noodles 
at the bustling Sud Yod Kuay 
Teow Reua restaurant at Vic-
tory Monument.

http://www.eatingthaifood.com/2010/11/restaurant-sud-yod-kuay-teow-reua-best-boat-noodles/
http://www.eatingthaifood.com/2010/11/restaurant-sud-yod-kuay-teow-reua-best-boat-noodles/


(3کے 1)$بھات  یتھائ 10  

ؤ ریاؤاے تی ائووگ  

 بوٹ نوڈل ُسوپ

کوفتےبیف، سؤر کے /وپ، مارننگ گلوری، سؤرسُ  انوڈلز، خون ک: اجزاء  

اہم نقطہ: میں بوٹ نوڈلز وکتری منومنٹ کے پُر رونق ریسٹورنٹ ُسد یُد کووائے تی اؤ 

 ریاؤمیں کھانا پسند کرتا ہوں
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30 THB ($1)
Sen Lek Tom Yum 
Noodles w/ Spicy Soup
(sên lék dtôm yam)
เส้นเล็กต้มยำ�

Ingredients: noodles, red 
pork, spicy soup, peanuts, 
herb garnish

Tip: Sen Lek Tom Yum is 
available in every nook and 
cranny of Bangkok. Head to 
Victory Monument for lots of 
choices.

http://migrationology.com/2011/05/top-16-bangkok-street-food-sanctuaries/


$(1)بھات یتھائ 30  

مم ی  وسین لیک ت  

سپٰائسی ُسوپ/ نوڈلز   

نوڈلز، ُسرخ سؤر، سپائسی ُسوپ، مونگ پھلی، جڑی بُوٹیاں گارنشنگ کے لئے:اجزاء  

سین لیک تُم یم بنکاک کے ہر کونے کھدرے میں دستیاب ہے۔ زیادہ انتخاب کے : اہم نقطہ

 لئے وکٹری مونومنٹ کی طرف جائیں
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30 THB ($1)
Kuay Teow Kua Gai
Wide Rice Noodles w/ Chicken 
and Eggs
(gŭay dtĭeow kûa gài) 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

Ingredients: wide rice noo-
dles, chicken, eggs, spring on-
ions, parsley, black pepper, 
oil, oyster sauce, soy sauce, 
fish sauce

Tip: Find it at many street 
carts throughout Bangkok. 
Check out the famous Kuay 
Teow Kua Gai on the side of 
the street in Yaowarat.

http://www.eatingthaifood.com/2011/01/bangkok-bites-try-or-die-yaowarat-edition/
http://www.eatingthaifood.com/2011/01/bangkok-bites-try-or-die-yaowarat-edition/


  $( 1)بھات  ئیتھا 30

یائتی اؤ کوآ گی ئکووا   

 چاولوں کے چوڑے نوڈلز / چکن اور انڈے

تیل، آسٹر چاولوں کے چوڑے نوڈلز، چکن، انڈے، سبز پیاز، دھنیا، کالی مرچ، : اجزاء

 ساس، سوۓ ساس، فش ساس

 ییہ پُورے بنکاک میں بہت سی گلیوں میں ملے گی۔ مشہور کووے تی آؤ کوآ کائ: اہم نقطہ

 کو یاؤوارات کی گلیوں میں تالش کرو۔
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35 THB ($1.17)
Sen Yai Rad Na 
Wide Rice Noodles w/ Gravy
(sên yài râat-nâa) 
เส้นใหญ่ร�ดหน้�

Ingredients: wide rice noo-
dles, pork, Chinese kale, fer-
mented soybean sauce, flour, 
gravy, soy sauce, fish sauce, 
sugar

Tip: Find it at most general 
Thai restaurants, but also try 
Ma Yodpak Radna (though a 
bit more expensive - 50 THB).

http://www.eatingthaifood.com/2010/12/restaurant-ma-yodpak-radna/


$(1۔17)بھات  یتھائ 35  

رات نا یسین یائ  

 چاولوں کی چوڑی نوڈلز / شوربہ

گوبھی،خمیر شدہ سویا بین ساس،آٹا، گریوی، ،سؤر،چینی کی چوڑی نوڈلز چاولوں: اجزاء 

 سویاساس، فش ساس، چینی

 اہم نقطہ: یہ زیادہ ترعام تھائی ریسٹورنٹ میں دستیاب ہےلیکن ما یُد پاک رادنا  میں بھی 

(بھات یتھائ 50-تھوڑا مہنگا ہےاگرچہ )کریں یٹرائ  
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30 THB ($1)
Gai Pad Kee Mao Sen Yai 
Drunken Fried Noodles
(gài pàt kêe mao sên yài) 
ไก่ผัดขี้เม�เส้นใหญ่

Ingredients: rice noodles, as-
sortment of veggies, chicken, 
basil

Tip: Find it at many general 
Thai restaurants or neighbor-
hood eateries that serve stir 
fried dishes.



$(1)بھات  یتھائ30  

یپیت کی ماؤسین یائ یائگ  

نوڈلزرنکن فرائیڈ ڈ  

چاولوں کی نوڈلز، سبزیوں کی درجہ بندی، چکن، باسل:اجزاء  

اسے عام تھائی ریسٹورنٹ یا دُوسری کھانے پینے والی جگہوں پر تالش کریں: اہم نقطہ  

 جہاں سٹیر فرائیڈ کھانے  پیش کئے  جاتے ہیں
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30 THB ($1)
Pad See Ew
Fried Wide Rice Noodles
(pàt-see-íw) 
ผัดซีอิ๋ว

Ingredients: wide rice noo-
dles, kale, soy sauce, egg, salt, 
sugar

Tip: Find it at many general 
Thai restaurants throughout 
Bangkok.



$(1)تھائی بھات 30  

یوپیت سی  ا  

 فرائیڈ وائیڈ رائس نوڈلز

، کیل، سویا ساس، انڈہ، نمک، چینیچوڑی نوڈلزچاولوں کی :اجزاء  

یہ تمام  بنکاک میں عام  تھائی ریسٹورنٹ میں دستیاب ہے۔: اہم نقطہ  
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30 THB ($1)
Kuay Jab Nam Kon 
Noodle Rolls in Soup
(gŭay-jáp nam kôn) 
ก๋วยจั๊บนำ�้ข้น

Ingredients: rice noodle rolls, 
boiled eggs, pork and parts

Tip: There are a few famous 
stalls serving kuay jab in 
Yaowarat (Chinatown) and 
another place called Kuay Jab 
Jaedaeng near Victory Monu-
ment.

http://www.eatingthaifood.com/2011/12/bangkoks-fastest-street-food-a-meal-at-microphone/
http://www.eatingthaifood.com/2011/12/bangkoks-fastest-street-food-a-meal-at-microphone/


$(1)تھائی بھات 30  

ئے جب نام کونواک  

 سوپ میں نوڈلز رولز

رائیس نوڈلز رولز، اُبلے ہوئے انڈے، سؤر اور پارٹس: اجزاء  

ایک اور جگہ مین ہیں یا (چائینہ ٹاؤن )سٹال یاؤواراتصرف چند ایک ہی مشہور : اہم نقطہ

 جسے کؤاۓ جب جائےڈ ینگ نزد وکٹری مونومنٹ میں دستیاب پے
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30 THB ($1)
Ba Mee Moo Daeng 
Egg Noodles w/ Red Pork
(bà-mèe mŏo daeng) 
บะหมี่หมูแดง

Ingredients: egg noodles, red 
pork, crispy pork, peanuts, 
sugar, cilantro, optional soup 
broth

Tip: Order this from Bang-
kok’s fastest street food stall 
located near Victory Monu-
ment.

http://www.eatingthaifood.com/2011/12/bangkoks-fastest-street-food-a-meal-at-microphone/
http://www.eatingthaifood.com/2011/12/bangkoks-fastest-street-food-a-meal-at-microphone/


$(1) تھائی بھات  30  

 با می مو ڈینگ

ریڈ پورک/ ایگ نودلز  

انڈے نوڈلز، ُسرخ سؤر، خستہ سؤر، مونگ پھلی، چینی، کیال نٹرو، اکتیاری ُسوپ: اجزاء  

 شوربہ

 مونومنٹ نزد وکٹری  بینگ کوکس فاسٹسٹ سٹریٹ فوڈ سٹال اس کو آرڈر کریں اہم نقطہ:  

 دستیاب ہے۔
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30 THB ($1)
Yen Ta Fo 
Pink Noodle Soup
(yen dtaa fo) 
เย็นต�โฟ

Ingredients: wide rice noo-
dles, fermented tofu, squid, 
fried fish balls, morning glory

Tip: It’s a bit of a sweet bowl 
of noodles, but Yen Ta Fo is 
quite popular with local Thais. 



$(1)تھائی بھات  30  

 ین تا فو

 پنک نوڈلز سوپ

چاولوں کی چوڑی نوڈلز، خمیر ُشدہ توفو،  سکویڈ، فرئیڈ فش بالز، مارننگ : اجزاء  

 گلوری

ہوتی ہیں لیکن ین تا فو مقامی  تھائیوں میں بہت یہ نوڈلز تھوڑی بہت میٹھی : اہم نقطہ

-مشہورہے  
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25 THB ($0.84)
Kanom Jeen Nam Ya Kati
Coconut Curry w/ Rice Noo-
dles
(kà-nŏm jeen náam yaa gà-tí) 
ขนมจีนนำ�้ย�กะทิ

Ingredients: soft rice noo-
dles, coconut cream, fish balls, 
mixed vegetables

Tip: Makeshift street carts all 
over Bangkok serve plates of 
Kanom Jeen with curry and 
communal plates of herbs and 
vegetable toppings. Often lo-
cated in crowded markets for 
a quick meal / snack.



$(0۔84) تھائی بھات  25  

 کا نوم جین نام یا کا تی

رائس نوڈلز/ کوکونٹ کڑی  

نرم چاولوں کی نوڈلز، کوکونٹ کریم، فش بالز، مکسڈ سبزیاں: اجزاء  

تمام بنکاک میں عارضی سٹریٹ کارٹس کا نوم چین کڑی اور کمیونل جڑی  : اہم نقطہ  

عام طور پر یہ پُر ہجوم  -بُوٹیوں  اور سبزیوں کی ٹاپنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں  

سنیک پر واقع ہو تی ہیں/ بازاروں میں جلدی کھانا  

 

18 



19

30 THB ($1)
Pad Thai 
Thai Fried Noodles
(pàt tai) 
ผัดไทย

Ingredients: rice noodles, 
tofu, dried shrimp, peanuts, 
eggs, chili flakes, sugar, fish 
sauce, garnish vegetables, oil

Tip: Pad Thai fried noodles 
can be found all over Bangkok 
on the side of the street and 
also in sit down restaurants.



$(1)تھائی  بھات  30  

 پیت تھائی

 تھائی فرائیڈ نوڈلز

خشک کیکڑے، مونگ پھلی، انڈے، مرچ فلیکس، چینی،رائس نوڈلز، توفو،  : اجزاء  

 فش ساس، گارنش سبزیاں ، تیل

پیت تھائی فرائیڈ نوڈلز تمام بنکاک میں گلیوں کی اطراف یا سٹ ڈاؤن ریسٹورنٹ : اہم نقطہ  

 میں دستیاب ہیں
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35 THB ($1.17)
Yam Woon Sen 
Mungbean Noodle Salad
(yam wún-sên) 
ยำ�วุ้นเส้น

Ingredients: mungbean noo-
dles, shrimp, squid, tomatoes, 
onions, lime juice, chili pep-
pers, fish sauce

Tip: Most general Thai res-
taurants will offer a version of 
Yam Woon Sen. Try it at Lan 
Loong Lui near Thammasat 
University.

http://www.eatingthaifood.com/2011/05/lan-loong-lui-restaurant-for-lip-licking-thai-food/
http://www.eatingthaifood.com/2011/05/lan-loong-lui-restaurant-for-lip-licking-thai-food/


 $(1۔17بھات ) 35

 یام ُووم سین

 منگ بین نُوڈلز سالد

 منگ بین نوڈلز، کیکڑے، سکویڈ، ٹماٹر، پیاز، الئم ُجوس، مرچ پاؤڈر، فش ساس :اجزاء

ورائٹی پیش کرتے پیں۔ یس الن : زیادہ تر عام ریستوران یام ُوون سین کی زیادہ اہم نقطہ

 لؤنگ لُوئینزد تھاماسات یونیورسٹی میں ٹرائی کریں
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35 THB ($1.17)
Kuay Teow Lui Suan 
Fresh Spring Rolls
(gŭay dtĭeow lui sŭan) 
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

Ingredients: rice noodle 
sheets, ground pork, carrots, 
lettuce, peanuts, basil, herbs, 
eaten with garlic lime chili 
sauce

Tip: Usually made for take-
away on the side of the street 
or available in markets. The 
area of Tha Phra Chan has a 
few good stalls.

http://migrationology.com/2011/05/top-16-bangkok-street-food-sanctuaries/


 $(1۔17تھائی بھات )  35

 کوویتی آؤ لؤئی سان

 سپرنگ رولزفریش 

: چاولوں کے نُوڈلز کی شیٹس، پسا ہوا سؤر، گاجریں، مونگ پھلی، باسل، جڑی اجزاء

 بُوٹیاں، گارلک الئیم چلی ساس کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔

: عام طور پر گلیوں میں یا بازاروں میں ٹیک اوے ک لیئے بنایا جاتا ہے۔ تھا پرا اہم نقطہ

 ھی دوکانیں ہیںچان کے عالقے میں  اس کی چند ایک اچ
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30 THB ($1)
Pad Pak Bung Fai Daeng 
Stir Fried Morning Glory
(pàt pàk-bûng fai daeng) 
ผัดผักบุ้งไฟแดง

Ingredients: morning glory 
vegetable, garlic, chili, oyster 
sauce, bean paste, oil

Tip: It’s one of the most stan-
dard vegetables served at 
all general Thai restaurants. 
Check out Lan Loong Lui near 
Thammasat University.

http://www.eatingthaifood.com/2011/05/lan-loong-lui-restaurant-for-lip-licking-thai-food/


 $(1بھات) 30

 پیت پاک بنگ فائی ڈینگ

 سٹر فرئیڈ مارننگ گلوری

 : مارننگ گلوری، سبزیاں، لہسن، مرچ، اوسٹر ساس، بین پیسٹ، تیلاجزاء

: پہ  معیاری سبزیوں میں سے ایک ہے جو عام تھائی ریستوران میں پیش کی اہم نقطہ

 یُونیورسٹی میں چیک کریں جاتی پے۔ الن لُونگ  لُوئی نزد تھاماسات
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30 THB ($1)
Suki
Mixed Vegetables Suki
(sù-gêe) 
สุกี้ย�กี้
 
Ingredients: mixed vegeta-
bles, mung bean noodles, gar-
lic, sugar, lime juice, Chinese 
tofu

Tip: At most general Thai 
restaurants you’ll be able to 
order Suki in its dry form 
(suki haeng) or with soup 
(suki nam). Don’t forget extra 
sauce!



 $(1تھائی بھات) 30

 ُسکی

 مکسڈ ویجیٹیبلز ُسکی

 : مکسڈ سبزیاں، منگ بین نُوڈ لز ، لہسن، چینی، الئیم ُجوس، چینی توفواجزاء

 : زیادہ تر عام ریستوران میں آپ ُسکی کہ اس کی خشک شکل)ُسکی ہینگ( یا اہم نقطہ

 زائد ساس لینا مت بُھو لیئے۔ ُسوپ)ُسکی نام( آرڈر کر سکتے ہیں
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35 THB ($1.17)
Pad Pak Gachet 
Stir Fried Water Mimosa
(pàt pàk gà-chàyt) 
ผัดผักกะเฉด

Ingredients: water mimosa, 
garlic, chili peppers, oyster 
sauce, soy sauce, sugar, oil

Tip: Pad Pak Gachet is avail-
able at most general Thai food 
restaurants on the street. At 
Kuang Seafoods it’s more ex-
pensive, but worth it!  

http://www.eatingthaifood.com/2011/04/kuang-sea-foods-restaurant-amazing-thai-seafood-in-bangkok/


 $(1۔17تھائی بھات) 35

 پات پاک کیچت

 سٹر فرائیڈ واٹر مموسا

 : واٹر مموسا، لپسن، مرچ پاؤڈر، اوسٹر ساس ، چینی، تیلاجزاء

دستیاب ہے۔ : پات پاک کیچت زیادہ تر  گلیوں میں عام تھائی ریستوران میں اہم نقطہ

 ہے لیکن یہ اس قابل ہےکونگ سی فُوڈ میں یہ زیادہ مہنگا 

 

 

24 



25

30 THB ($1)
Khao Moo Daeng 
Rice w/ Red Pork
(kâao mŏo daeng) 
ข้�วหมูแดง

Ingredients: red roasted 
pork, crispy pork, sausage, 
rice, boiled egg, vegetable gar-
nishes, red sauce

Tip: This pork lovers delight 
is available all over. It’s a bit 
far, but my favorite is from 
this little spot in southern 
Bangkok.

http://www.eatingthaifood.com/2011/09/khao-moo-daeng-thai-red-pork-and-rice-hot-spot-in-southern-bangkok/
http://www.eatingthaifood.com/2011/09/khao-moo-daeng-thai-red-pork-and-rice-hot-spot-in-southern-bangkok/


 $(1تھائی بھات) 30

 کھاؤ ُمو ڈینگ

 رائیس/ ریڈ پورک

 : ُسرخ روسٹ کیا ہوا سؤر، خستہ سؤر ، چٹنیاں، چاول، اُبلے ہُوۓ انڈے، سبزیاں اجزاء

 گارنشنگ کے لئیے، ُسرخ ساس

پسندیدہ : سؤر پسند کرنے والوں کے لئے یہ نعمت ہر جگہ دستیاب ہے۔ میری اہم نقطہ

 ۔وبی بنکاک میں ہے اگر چہ یہ تھوڑی دُور ہےجن جگہ
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30 THB ($1)
Khao Man Gai 
Boiled Chicken w/ Rice
(kâao man gài) 
ข้�วมันไก่

Ingredients: rice, chicken, 
chili sauce, cucumber

Tip: This dish is available in 
abundance throughout Bang-
kok. Be on the look out for 
hanging boiled (white) chick-
ens in a the front glass cabinet 
in the restaurant.



 $(1بھات) 30

 کھاؤ من کائی

 بوائلڈ چکن / رائس

 : رائس، چکن، چلی ساس، کھیرےاجزاء

 س کو ڈھونڈ یے ا : یہ کھانا بینگ کوک کے عالقے میں کثرت سے پایا جاتا ھے۔اہم نقطہ

 جہاں ریستوران میں شیشے کے کیبنٹ میں اُبال )سفید( چکن لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ 
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40 THB ($)
Khao Tom Talay
Rice Soup w/ Seafood
(kâao dtôm tá-lay) 
ข้�วต้มทะเล

Ingredients: rice porridge, 
mixed seafood

Tip: Khao Tom is a rice soupy 
porridge dish and I especially 
like it when it’s topped with 
seafood!



 تھائی بھات)$( 40

 م تالےکھاؤ تو

 رائس ُسوپ / سی فُوڈ

 : چاولوں کا دلیہ، مکسڈ سی فُوڈاجزاء

 ُسوپ چاولوں اور دلیہ کی ڈش ہےاور میں اسے خاص طور : کھاؤ تُم اہم نقطہ

 اوپر سی فُوڈ کی ٹاپنگ کی جائے!پر اُس وقت جب اس کے 
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30 THB ($1)
Khao Pad Goong
Shrimp Fried Rice
(khao pad goong)
ข้�วผัดกุ้ง

Ingredients: Rice, shrimp, 
small vegetables, cucumber, 
garnish

Tip: All general Thai restau-
rants will serve Khao Pad. 
Fried rice in Thailand is of-
ten  drizzled with chilies and 
fish sauce. Try the neighbor-
hood Poisien Restaurant (aka 
Pumpkin Lady).

http://www.eatingthaifood.com/2010/11/restaurant-poisien-pumpkin-lady/


 $(1تھائی بھات) 30

 کھاؤ پیت ُگونگ

 شرمپ فرائیڈ رائس 

 چاول، کیکڑے، چھوٹی سبزیاں، کھیرے، گارنش اجزا:

 دستیاب ہے۔ فرائیڈ چاول ام طور پر : تمام عام ریستوران میں کھاؤ پیت اہم نقطہ

 تھائی لینڈ میں مرچوں اور فش ساس کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔اسے 

 )آکا پمپکن لیڈی( سے ٹرائی کریں۔ پواسیان ریستوران 

 

28 



29

35 THB ($1.17)
Pad Ga Pao Gai Kai Dao
Chicken Stir Fried with Basil 
and Chilis + Fried Egg
(pàt gà pao gài + kai dao) 
ผัดกระเพร�ไก่ + ไข่ด�ว

Ingredients: chicken / pork, 
Thai basil, chili peppers, 
green beans, oyster sauce, 
soy sauce, fish sauce, sugar, 
garlic, oil, optional fired egg

Tip: Eat Pad Ga Pao at any 
general Thai restaurant 
throughout Bangkok. Avail-
able everywhere!



 

 $(1۔17تھائی بھات) 35

 پیت کا پاؤ کائی کائی داؤ

 فرائیڈ ایگز +چکن سٹر فرائیڈ  ود باسل اینڈ چلیز 

 چکن/ سؤر، تھائی باسل، مرچ پاؤڈر، سبز پھلیاں ، اوسٹر ساس ، سویا ساس اجزاء:

 ،فش ساس، چینی، تیل، تال ہوا انڈا اختیاری

 ۔: پیت گا پاؤ کسی بھی عام تھائی ریستوران میں بنکاک میں ہر جگہ دستیاب ہےاہم نقطہ
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30 THB ($1)
Khao Na Bpet 
Duck w/ Rice
(kâao nâa bpèt) 
ข้�วหน้�เป็ด

Ingredients: duck, rice, soup, 
sweet soy sauce, small vegeta-
bles, pickled ginger

Tip: The indicator is the roast-
ed ducks  hanging in the glass 
cabinet. Try Rawanstar Res-
taurant at the Ratchawat Mar-
ket.

http://www.eatingthaifood.com/2010/11/restaurant-rawanstar-roasted-duck/
http://www.eatingthaifood.com/2010/11/restaurant-rawanstar-roasted-duck/


 $(1ی بھات)تھائ 30

 کھاؤ نا پیت

 ڈک / رائس

 ُسوپ، میٹھی سویا ساس، چھوٹی سبزیاں، نمکین ادرک:  بطخ، چاول، اجزاء

 راون سٹار : شیشے کے کیبنٹ میں روسٹ کی ہوئی بطخ لٹکی ہو گی۔ اسے اہم نقطہ

 راچا وات  بازارمیں ٹرائی کریں   ریستوران
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30 THB ($1)
Khao Kluk Kapi 
Fragrant Shrimp Rice w/ 
Mixed Toppings
(kâao klúk gàbpì) 
ข้�วคลุกกะปิ

Ingredients: rice, shrimp 
paste, sugar, green mango, 
egg, string beans, onions, chili 
peppers, lime, sweet pork

Tip: This dish is often served 
in markets to-go. You can find 
it at the Silom Soi 20 market 
in the early morning. 

http://migrationology.com/2011/05/top-16-bangkok-street-food-sanctuaries/


 $(1تھائی بھات ) 30

 کھاؤ ُکلک کاپی

 چاول مکسڈ ٹاپنگ کے ساتھ جھینگا ،خوشبو دار 

سٹرنگ بینز، پاز، مرچی پاؤڈر، الئم ، : چاول ، شرمپ پیسٹ، چینی، سبز آم ، انڈا، اجزاء 

 میٹھا سؤر

 20سی لوم گلی نمبر : یہ ڈش آپ کو اکثر چلتے پھرتے مل جائے گی۔ یہ آپ کو اہم نقطہ 

 کی مارکیٹ میں تڑکے صبح مل سکتی ہے۔
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40 THB ($1.34)
Khao Mok Gai 
Rice and Chicken Biryani
(kâao mòk gài) 
ข้�วหมกไก่

Ingredients: rice, chicken, oil, 
turmeric, cardamom, variety of 
spices, cucumber pickle

Tip: Try the hidden Areesaa 
Lote Dee restaurant located 
near Khao San Road for excel-
lent chicken and beef biryani.

http://www.eatingthaifood.com/2011/06/khao-mok-gai-hidden-in-the-midst-of-khao-san-road/
http://www.eatingthaifood.com/2011/06/khao-mok-gai-hidden-in-the-midst-of-khao-san-road/


 $( 1۔34تھائی بھات ) 40

 کھاؤ موک گائے

 بریانیچاول اور چکن 

 : چاول ، چکن ، تیل ، ہلدی ، االئچی ، مختلف مصالحہ جات ، نمکین کھیرااجزاء 

ریسٹورینٹ میں کوشش  اریسا لوتے ڈی : بہترین بیف اور چکن بریانی کے لئے اہم نقطہ 

 ۔ کریں
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30 THB ($1)
Khao Ka Moo 
Slow Boiled Pork Leg w/ Rice
(kâao kăa mŏo)) 
ข้�วข�หมู

Ingredients: pork, rice, vegeta-
ble garnish, soup

Tip: To find it, look for the gi-
ant pots of boiling brown col-
ored pork legs on the streets 
throughout Bangkok. It’s not 
the healthiest dish, but the ten-
der pork leg over rice sure is 
tasty!



 $( 1تھائی بھات )  30

 کھاؤ کا مو

 ہلکی آنچ پر ابلے ہوئے سؤر کی ٹانگ چاولوں کے ساتھ

 : سؤر ، چاول ، سبزیوں کی سجاوٹ ، سوپاجزاء 

: اسکو ڈھونڈنے کے لئے ، بینکاک کی تمام سڑکوں پر بڑے بڑے پتیلے ایم نقطہ 

ڈھونڈیں جن پر سؤر کی ابلی ہوئی براؤن ٹانگیں ہوں ۔ یہ غذائیت سے بھرپور ڈش نہیں 

 ہے ، لیکن سؤر کی نرم ٹانگ چاولوں کے ساتھ کافی مزیدار ہے۔
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30 THB ($1)
Pad Pak Ruam 
Mixed Vegetables and Rice
(pàt pàk ruam) 
ผัดผักรวม

Ingredients: mixed vegeta-
bles, rice, chillies

Tip: You can order this dish at 
all general Thai restaurants 
and they will be glad to serve 
it directly over a plate of rice 
for just a single buck!



 $(1تھائی بھات )  30

 پاد پاک ُروآم

 مکس ویجیٹیبلز اور چاول

 : مکس ویجیٹابلز ، چاول ، مرچیں اجزاء 

: آپ کسی ھی عام تھائی ریسٹورینٹ میں یہ ڈش آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ بڑی اہم نقطہ 

 خوشی کے ساتھ آپ کو چاولوں کی پلیٹ کے اوپر ڈال کر پیش کر دیں گے۔
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30 THB ($1)
Gai Pad Prik Gaeng 
Chicken w/ Chili Paste
(gài pàt prík gaeng) 
ไก่ผัดพริกแกง

Ingredients: chicken, red 
chili paste, green beans, chili 
peppers, kaffir lime leaves, 
garlic, soy sauce, oil, sugar

Tip: Order this great tasting 
Thai dish at any stir fry gen-
eral Thai restaurant through-
out Bangkok.

This is probably one of my fa-
vorite quick meals!



 $(1)تھائی بھات  30

 گائے پاد پرک گائینگ

 چکن چلی پیسٹ کے ساتھ

: چکن ، سرخ مرچوں کی پیسٹ ، سبز پھلیاں ، مرچی پاؤڈر ، کافر الئم پتا ، لہسن ، اجزاء 

 سوئے ساس ، تیل ، چینی

: پورے بینکاک میں کسی بھی تھائی ریسٹورینٹ جہاں تلی ہوئی چیزیں ملتی ہوں اہم نقطہ 

 ڈش آرڈر کریں۔وہاں پر یہ نہائت مزیدار 

 یہ میری پسندیدہ ڈشز میں سے ایک ہے۔
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30 THB ($1)
Gai Pad Pongali 
Yellow Chicken Egg Curry
(gài pàt pŏng gà rèe) 
ไก่ผัดผงกะหรี่

Ingredients: chicken, yellow 
curry, onions, chillies, egg

Tip: A mild yet flavorful curry 
that is excellent over rice. Get 
it at all general Thai stir fry 
restaurants.



 $( 1تھائی بھات ) 30

 گائے پاد پون گالی

 چکن اور انڈے پیال کا سالن

 : چکن ، پیال سالن ، پیاز ، مرچیں ، انڈااجزاء 

ی تھائی بھ کے ساتھ بہترین ہے ۔ یہ آپ کو کسی: ہلکا تیکھا سالن جو کہ چاولوں اہم نقطہ 

 سے مل سکتا ہے جہاں ہلکی تلی ہوئی چیزیں ملتی ہیں ۔ ریسٹورینٹ
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30 THB ($1)
Khao Kai Jeow Moo Saap
Omelet w/ Pork over Rice
(kâao kài jieow mŏo sàp) 
ข้�วไข่เจียวหมูสับ

Ingredients: eggs, minced 
pork, rice, soy sauce

Tip: It’s Thai comfort food at 
its finest and should be avail-
able at just about every res-
taurant in Thailand.



 $( 1تھائی بھات ) 30

و ساپ  کھاؤ کائے ِجیو م 

 آمپلیٹ چاول اور سؤر کے ساتھ

 : انڈے ، سؤر کا قیمہ ، چاول ، سوئے ساس اجزاء 

 : یہ ایک عام تھائی کھانا ہے جو کہ ہر عام تھائی ریستورینٹ پر دستیاب ہے۔اہم نقطہ 

 

 

37 



38

30 THB ($1)
Pad Kana Pla Kem 
Chinese Kale w/ Salt Fish
(pàt ká náa bplaa kem) 
ผัดคะน้�ปล�เค็ม

Ingredients: Chinese kale, 
salted fish, soy sauce, oyster 
sauce

Tip: The salted fish really fla-
vors the leafy kale well. This 
dish is available at many gen-
eral Thai street food stalls 
throughout Bangkok.



 $(1تھائی بھات ) 30

 پاد کانا پال کیم

 چائینیز کیل نمکین مچھلی کے ساتھ

 : چائینیز کیل ، نمکین مچھلی ، اوئے ساس ، آئسٹر ساساجزاء 

: نمکین مچھلی پتون والی کیل کو بہت مزیدار بنا دیتی ہے۔ یہ ڈش تقریبا تمام اہم نقطہ 

 گلیوں اور سٹالز پر مل جاتی ہے۔ 
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40 THB ($1.30)
Hoy Tod 
Oyster Omelet 
(hŏi tôt) 
หอยทอด

Ingredients: oysters / mus-
sels, flour, oil, bean sprouts

Tip: It is only available at 
designated street stalls and 
sometimes at Pad Thai stalls 
as well.



 $( 1۔30تھائی بھات ) 40

 ہوئی توت

 کستورا مچھلی کا آملیٹ

 : کستورا مچھلی/ پٹھے ، میدہ ، تیل ، بین سپراؤٹساجزاء 

: یہ مخصوص اسٹالز پر ہی دستاب ہوتا ہے یا کبھی کبھی پاد تھائی اسٹالز پر بھی اہم نقطہ 

 مل جاتا ہے ۔
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30 THB ($1)
Pad Kanaeng Goong 
Brussels Sprouts w/ Shrimp
(pàt kà-năeng gûng) 
ผัดแขนงกุ้ง

Ingredients: brussels 
sprouts, shrimp, soy sauce, 
fish sauce, oyster sauce

Tip: Ask for this dish at gen-
eral Thai street restaurants, 
they may or may not have it, 
all depends if they have brus-
sels sprouts.



 $( 1تھائی بھات ) 30

 پات کا نائینگ گ نگ

 جھینگوں کے ساتھ  سپراؤٹسبرسلز 

 : برسلز سپراؤٹس ، جھینگے ، سوئے ساس ، فش ساس ، آئسٹر ساس اجزاء 

: یہ آپ کوی بھی عام تھائی ریسٹورینٹ سے پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے مل اہم نقطہ 

جائے یا نہ ملے کیونکہ اسکا دارومدار اس بات پر ہے کہ انکے پاس برسلز سپراؤٹس 

 موجود ہونی چاہئیے ۔ 
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35 THB ($1.17)
Mungsawirat 
Mixed Vegetarian Plate

Ingredients: Plate of rice 
topped with 2 side vegetarian 
dishes.

Tip: Yes, it’s vegetarian, but 
it’s extremely delicious food! 
Head to Ari BTS station and 
eat it at Baan Suan Pi.

Are you vegetarian? The 
Vegetarian Thai Food Guide is 
now available!

http://www.eatingthaifood.com/2011/07/baan-suan-pi-aree-bangkoks-best-vegetarian-food-court/
http://www.eatingthaifood.com/vegetarian-thai-food-guide/


 $(1۔17تھائی بھات ) 35

نگ سا ری وات  م 

 مکسڈ ویجیٹیرین پلیٹ 

 : چاولوں کی پلیٹ کی دونوں طرف سبزیاں اجزاء 

: جی ہاں ، یہ ویجیٹیرین ہے ، لیکن نہائت لذیذ کھانا ہے! ایری بی ٹی ایس کے اہم نقطہ 

 سے کھایا جا سکتا ہے۔بان ُسو آن پی سامنے اور اسکو 

 دستیاب ہے  ویجیٹیرین تھائی فوڈ گائیڈ؟  تو کیا آپ سبزی خور ہیں
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35 THB ($1.17)
Khao Yam 
Spicy Rice Salad
(kâao yam) 
ข้�วยำ�

Ingredients: rice, dried 
shrimp, coconut, chili peppers, 
lemongrass, kaffir lime leaves, 
mango, green beans, lime, bean 
sprouts, spicy sauce

Tip: A beautiful version of this 
southern Thai speciality is 
available at Lan Puk Tai Dao 
near Siriraj Hospital.

http://www.eatingthaifood.com/2011/06/delightful-southern-thai-food-in-bangkok-lan-ahan-puk-tai-dao-tai/


 $( 1۔17تھائی بھات ) 35

 کاؤ یام 

 سپائیسی چاولوں کا سالد 

: چاول ، سوکھا جھینگا ، ناریل ، مرچی پاؤڈر ، لیمن گراس ، کافر الئم کے پتے ، آم اجزاء 

 الئم ، بین سپراؤٹس ، تیکھی ساس ، سبز پھلیاں ، 

سری  الن پک تائی داؤ : جنوبی تھائی کے خوبصورت ورژن کی خاصیت آپ کو اہم نقطہ 

 راج ہسپتال کے نزدیک سے دستیاب ہے۔ 
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30 THB ($1)
Nam Prik Makam
Tamarind Chili Sauce w/ Veg-
etables
นำ�้พริกมะข�ม

Ingredients: Tamarind, garlic, 
chilies, mix of spices, raw veg-
etables

Tip: My favorite place to eat 
Nam Prik Makam is at Lan 
Luam Dtai southern Thai res-
taurant near Siriraj Hospital.

http://www.eatingthaifood.com/2011/08/serious-southern-thai-food-feeding-the-addiction-at-lan-luam-dtai-restaurant/
http://www.eatingthaifood.com/2011/08/serious-southern-thai-food-feeding-the-addiction-at-lan-luam-dtai-restaurant/


 $( 1تھائی بھات ) 30

 نام پِرک ماکم 

 املی کی تیکھی ساس سبزیوں کے ساتھ

 : املی ، لہسن ، مرچ ، مصالحوں کا مرکب ، کچی سبزیاں اجزاء 

کے نزدیک : نام پِرک ماکم کھنے کے لئے میری پسندیدہ جگہ سری راج ہسپتال اہم نقطہ 

 ہے ۔  الن لُو آم دتائے جنوبی تھائی ریسٹورینٹ 

 

 

43 



44

30 THB ($1)
Moo Satay 
Pork Satay
(mŏo sà-dté) 
หมูสะเต๊ะ

Ingredients: pork, peanut 
sauce, cucumber pickles

Tip: There are specific moo 
satay stalls set up all over 
Bangkok.



 $( 1تھائی بھات ) 30

و ساتے  م 

 پورک ساتے 

 : سؤر ، مونگ پھلی ، ساس ، نمکین کھیرااجزاء 

 : پورے بنکاک میں مخصوص ُمو ساتے اسٹالز ہیں ۔اہم نقطہ 
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50 THB ($1.58)
Gai Yang 
Grilled Chicken
(gài yâang) 
ไก่ย่�ง

Ingredients: grilled chicken

Tip: This is one of the more 
expensive items on the Bang-
kok $1 Menu, but a giant 
piece of chicken for just 50 
THB? That’s still a pretty 
good deal!



 $(1۔58تھائی بھات ) 50

 گائے یانگ

 گرلڈ چکن 

 : گرلڈ چکن اجزاء 

$ کے مینو میں سے لیکن چکن کا 1: یہ بنکاک کی مہنگی اشیاء میں سے ہے اہم نقطہ 

 میں ؟ پھر بھی کافی اچھی ڈیل ہے ۔ 50بہت بڑا حصہ صرف 
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10 THB (3 for $1)
Moo Ping 
Grilled Pork Stick 
(mŏo bpîng)
หมูปิ้ง

Ingredients: grilled pork

Tip: Moo Ping is one of the 
most common on-the-go 
snacks in Bangkok. A few 
sticks of pork and a bag of 
sticky rice makes a tasty 
snack! Siam area is full of 
freshly grilled skewers.

Prices really range depend-
ing on size of meat on stick.



 (3$ کے 1تھائی بھات ) 10

 ُمو پِنگ 

 گرلڈ پورک اسٹک 

 : گرلڈ پورک اجزاء  

۔ کچھ سؤر کی ایک عام سا ناشتہ ہے  ُمو ِپنگ چلتے پھرتے کھانے واالاہم نقطہ : 

اسٹکس اور چپچپے چاول ایک مزیدار ناشتہ ہے۔ سیام کا عالقہ ایسی چیزوں سے بھرا 

 پڑا ہے ۔ 

 اس کے گوشت کے سائز پر منحصر ہوتی ہے۔قیمت 
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30 THB ($1)
Larb Moo 
Minced Pork Salad
(laap mŏo) 
ล�บหมู

Ingredients: minced pork, on-
ions, chili flakes, mint, toast-
ed rice flakes, lime juice, fish 
sauce, sugar

Tip: Larb Moo is a popular 
Thai dish available at all Isaan 
food restaurants throughout 
Bangkok. It’s often eaten with 
sticky rice and accompanied 
by Som Tam (green papaya 
salad).

http://www.eatingthaifood.com/2010/09/isaan-food/
http://www.eatingthaifood.com/2010/09/isaan-food/


 $(1تھائی بھات ) 30

 الپ ُمو 

 سؤر کے قیمے کا سالد 

: سؤر کا قیمہ ، پیاز ، کوٹی ہوئی مرچ ، پودینہ ، چاولوں کے ٹوٹے ، الئم جوس ، اجزاء 

 فش ساس ، چینی 

رسٹورینٹس پر  ایسان فوڈ  : الپ ُمو ایک مشہور تھائی ڈش ہے جو کہ تماماہم نقطہ 

دستیاب ہے ۔ یہ اکثر چپچپے چاولوں اور سوم تام )سبز پپیتے کے ساالد( کے ساتھ کھائی 

 جاتی ہے ۔
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20 THB ($0.67)
Som Tam Ponlamai
Thai Fruit Salad
(sôm dtam pŏn-lá-máai)
ส้มตำ�ผลไม้

Ingredients: Mixed fruit, 
string beans, chilies, fish sauce, 
lime juice, peanuts

Tip: The best Som Tam Ponla-
mai I’ve ever had was at the 
Chamlong’s Asoke vegetarian 
food court near the Chatuchak 
weekend market. Make sure 
you order it spicy!

http://www.eatingthaifood.com/2011/07/bangkoks-vegetarian-grazing-zone-chamlongs-asoke-all-veg-food-court-at-chatuchak/
http://www.eatingthaifood.com/2011/07/bangkoks-vegetarian-grazing-zone-chamlongs-asoke-all-veg-food-court-at-chatuchak/


 $(0۔67تھائی بھات ) 20

 سوم تام پون ال مائی

 تھائی فروٹ سالد 

 : مکس فروٹ ، سبز پھیلیاں ، مرچ ، فش ساس ، الئم جوس ، مونگ پھلی اجزاء 

: سب سے بہترین سوم تام پون ال مائی جو میں نے کھایا ہے وہ چتوچک پارک اہم نقطہ  

سے تھا۔ لیکن اس بات کو  چام لونگز اسوک ویجیٹیرین فوڈ کورٹ کی ہفتہ وار مارکیٹ  

 یقینی بنائیں کہ آپ کا ارڈر تیکھے کیے لئے ہونا چاہئیے ۔
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30 THB ($1)
Som Tam Thai
Thai Green Papaya Salad
(sôm dtam tai) 
ส้มตำ�ไทย

Ingredients: green papaya, 
tomato, dried shrimp, lime 
juice, peanuts, cane sugar, 
tamarind juice, fish sauce, 
garlic, chili peppers

Tip: Som tam is one of the 
most abundant dishes in all of 
Thailand. Try the fiery Som 
Tam at Som Tam Boo Maa, 
or at the thousands of mobile 
street carts throughout 
Thailand.

http://www.eatingthaifood.com/2011/04/som-tam-boo-maa-restaurant-sensational-thai-isan-food/


 $(1تھائی بھات ) 30

 سوم تام تائی 

 تھائی سبز پپیتے کا سالد

وس ، : سبز پپیتا ، ٹماٹر ، سوکھا جھینگا ِ الئم جوس ِ مونگ پھلی ِ گنا ِ املی کا جاجزاء 

 فش ساس ، لہسن ، مرچی پاؤڈر 

سوم تام ہے ۔ آپ سوم تام کو  ایک وافر ڈشتھائی لینڈ میں پھیلی ہوئی : سوم تام اہم نقطہ 

 یا تھائی لینڈ میں ہزاروں ریڑھیوں سے خرید سکتے ہیں ۔ بُو ما
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30 THB ($1)
Yam Mamuang 
Green Mango Salad
(yam má-mûang) 
ยำ�มะม่วง

Ingredients: green mango, 
chillies, dried shrimp, lime 
juice, fish sauce, sugar

Tip: Should be available at 
most Isaan style Thai restau-
rants throughout Bangkok. It 
offers a nice twist to the com-
mon som tam recipe (made 
with green papaya). You can 
easily order it at Lan Isaan 
Lom Yen.

http://www.eatingthaifood.com/2011/12/tasty-isaan-food-behind-century-mall-victory-monument-bangkok/
http://www.eatingthaifood.com/2011/12/tasty-isaan-food-behind-century-mall-victory-monument-bangkok/


 $(1تھائی بھات ) 30

 یام ما موآنگ

 سبز آموں کا سالد 

 : سبز آم ، مرچیں ، سوکھا جھینگا ، الئم جوس ِ فش ساس ، چینی اجزاء 

: پورے بینکاک میں ایسان طرز کے ریسٹورینٹس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اہم نقطہ 

الن یہ ایک عمدہ ترکیب سے سبز پپیتے سے بدال بھی جا سکتا ہے ۔یہ آپ آسانی سے 

 پر آرڈر کر سکتے ہیں ۔  ایسان لوم ین
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30 THB ($1)
Tam Sua 
Som Tam w/ Rice Noodles
(dtam sua) 
ตำ�ซั่ว

Ingredients: green papaya, 
chillies, soft rice noodles, pea-
nuts

Tip: Available at many normal 
Isaan som tam restaurants, 
just ask for “tam sua” instead 
of som tam!

http://www.eatingthaifood.com/2010/09/isaan-food/


 $(1تھائی بھات ) 30

 تام سؤا

 سوم  تام  چاولوں کی نوڈلز کے ساتھ

 : سبز پپیتا ، مرچیں ، نرم چاولوں کی نوڈلز ، مونگ پھلیاجزاء 

تام ”سوم  تام ریسٹورینٹس پر دستیاب ہے ۔ سوم تام کی بجائے  ایسان : تمام عام اہم نقطہ 

 کہہ کر پوچھیں ۔ "سؤا
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30 THB ($1)
Nam Kang Sai 
Mixed Ice w/ Toppings
(nam kăeng săi) 
นำ�้แข็งใส

Ingredients: ice, syrup, vari-
ous toppings

Tip: You can get this refresh-
ing dessert all over Bangkok, 
but they make a delicious one 
over at Param 9 Kai Yang.

http://www.eatingthaifood.com/2010/10/restaurant-param-9-kai-yang/


 $(1تھائی بھات ) 30

 کائینگ سائینام 

 ٹاپنگ کے ساتھ برف

 : برف ، سیرپ ، مختلف ٹاپنگاجزاء 

: یہ طبیعت بحال کرنے والی شیرنی بنکاک میں ہر جگہ دستیاب ہے لیکن سب اہم نقطہ 

 سے ملے گی۔ کائی ینگ 9پرم سے لذیذ آپکو 
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30 THB ($1)
Nam Ponlamai Ban 
Mixed Fruit Shake
(nam pŏn-lá-máai bpàn) 
นำ�้ผลไม้ปั่น

Ingredients: mixed fruit 
shake

Tip: Head over to the en-
trance of Nang Loeng market 
to get a dose of Bangkok’s best 
mixed fruit shake!

http://migrationology.com/2011/03/bangkoks-best-fruit-shake-blended-nectar-anyone/
http://migrationology.com/2011/03/bangkoks-best-fruit-shake-blended-nectar-anyone/


 $(  1تھائی بھات ) 30

 نام پون ال مائی بان

 مکس فروٹ شیک

 : مکس فروٹ سشیک اجزاء 

پینے کے لئے نانگ لی آنگ مارکیٹ  بنکاک کا بہترین مکس فروٹ شیک: اہم نقطہ 

 جائیں۔
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10 THB (3 for $1)
Itim Kanom Pang 
Ice Cream Sandwich
(ai-dtim kà-nŏm bpang)
ไอติมขนมปัง 

Ingredients: Coconut ice 
cream, sticky rice, peanuts, 
sweet bread

Tip: Small pushcarts through-
out Bangkok serve street ice 
cream straight outta-the-bun!



 (3$ کے 1تھائی بھات ) 10

 اے تم کا نوم پانگ

 آئسکریم سینڈوچ 

 : ناریل کی آئسکریم ، چپکے چاول ، مونگ پھلی میٹھی بریڈاجزاء 

 کی گلیوں میں بیچتی نظر آئیں گی۔: چھوٹی چھوٹی ریڑھیاں بنکاک اہم نقطہ 
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30 THB ($1)
Bua Loy Nam King 
Mochi Rice and Sesame Balls in 
Ginger Water
(bua-loi náam kĭng) 
บัวลอยน้ำ�ขิง

Ingredients: Mochi rice flour, 
ginger water, sugar, black sesa-
me seeds

Tip: There is a great stall sell-
ing Bua Loy on Yaowarat (Chi-
natown) Road, opposite from 
White Orchid Hotel.

http://www.eatingthaifood.com/2011/08/invigorating-ginger-soup-with-black-sesame-filled-dumplings-bua-loy-nam-khing/


 $(1تھائی بھات ) 30

 بؤا لوئے نام کنگ

 موچی چاول ، تلوں کے کوفتے ادرک کا پانی میں

 : موچی چاولوں کا آٹا ، ادرک کا پانی ، چینی ، تلوں کے بیجاجزاء 

 ےکا بت بڑا اسٹال ہے وائٹ آرچڈ ہوٹل کے سامن یوورارات میں بؤا لوئے : اہم نقطہ 
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10 THB (3 for $1)
Khao Neow Dam Sang Kaya 
Black Sticky Rice w/ Custard
(kaao neow dam săng-kà-yăa) 
ข้�วเหนียวดำ�สังขย�

Ingredients: black sticky 
rice, egg custard, coconut 
cream sauce

Tip: Get it for a sweet little 
breakfast treat from a famous 
stall on Silom Soi 20 in the 
morning.

http://www.eatingthaifood.com/2011/06/khao-neow-dam-sang-kaya-thai-black-sticky-rice-dessert/
http://www.eatingthaifood.com/2011/06/khao-neow-dam-sang-kaya-thai-black-sticky-rice-dessert/


 ( 3$ کے 1تھائی بھات ) 10

 کھاؤ نیو دام سانگ کا یا

 کالے چپکے چاول کسٹرڈ کے ساتھ

 : کالے چپکے چاول ، انڈے کا کسٹرڈ ، ناریل کی کریم کی ساساجزاء 

 صبح صبح ناشتے کو طور پر۔ میں مشہور اسٹال 20سی لوم کی گلی نمبر : اہم نقطہ 
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20 THB ($0.63)
Gluay Tap 
Roasted Bananas in Syrup
(glûay táp) 
กล้วยทับ

Ingredients: bananas, sweet 
sugary syrup

Tip: Get an entire bag of 
roasted bananas covered in 
caramel like sugar sauce for 
just 20 THB!



 $(0۔63تھائی بھات ) 20

 گلوئے تاپ 

 روسٹ کئے ہوئے کیلے سیرپ میں

 : کیلے ، چینی کا میٹھا سیرپاجزاء 

 تھائی بھات میں لیں ۔ 20: کیرامل میں روسٹ کئے ہوئے کیلوں کا پیکٹ صرف اہم نقطہ 
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Thank you for downloading and reading 
your copy of the Bangkok $1 Menu!

I hope this helps you discover a few 
tasty Thai dishes in Bangkok for a great 
price!

Also, if you want to take your Thai din-
ing experience to the next level be sure 
to check out the Eating Thai Food Guide, 
or if you are vegetarian take a look at 
the Vegetarian Thai Food Guide!

Thanks again and have a fun time 
eating!

- Mark Wiens
That’s me, grilling “moo 

satay” at the market!

http://www.eatingthaifood.com/eating-thai-food-guide/
http://www.eatingthaifood.com/vegetarian-thai-food-guide/


Bangkok Food Guide 

Urdu 

 

The following food guide was prepared for the Bangkok Asylum Seeker and 

Refugee Assistance Network (BASRAN) for the Urdu-speaking refugee community 

in Bangkok.  

 

The Bangkok Food Guide was originally a guide created by Mark Weins for 

EatingThaiFood.com. Mark graciously agreed to let BASRAN translate the guide, 

and we thank him for his support. 

 

Translation support was provided by the interpreters at Asylum Access Thailand. 
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