


ชึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในช่วงที่ผมดูเเลอยู่ครับ 
ต่อมาได้สร้างเพ่ิมคือ ร้านคุชิทาโร่Kushitato และ ร้านคัสสึโอะ
Katsuoทองหล่อ13 และ Hattori Town in Town. และ 
Taro izakaya ที่ปากช่อง 
ในปลายปี2015เป็นสาขาแรก จนปัจจุบันในสาขาท่ี นาคนิวาส7
ลาดพร้าวต่อมา  ปัจจุบันจะมีการขยายสาขาเพ่ิมและพัฒนาเป็น
รูปแบบร้านต่างๆในท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ร้าน ราเมง ,คุชิคัสชึ ,
ทงคัทซึ และ ยากิโทริ ในต่อๆไป
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนร้าน

จากประสบการณ์ อาศัยในญี่ปุ่นมากกว่า27ปี
จากปี2011มีโครงการเร่ิมแรกร่วมกะเพ่ือนกลุ่มสยามนาฬิกา
สร้างร้านอาหารญี่ปุ่นในแนวอิชากาย่ะIzakaya ในกทม 
เป็นร้านท่ีสร้างเพ่ือรวมกลุ่มมาน่ังด่ืมและน่ังคุยกันเร่ืองนาฬิกา 
คุยกันสับเพเหระกัน
ร้านแรกท่ีสร้างมาคือร้านเรียวม่ะRyoma ร้านต้นแบบท่ีกำหนด
คอสส์ในการสร้างที่ลงทุนน้อยและสามารถทำอาหารอร่อย
ออกมาในราคาท่ีสบายกระเป๋าออกแบบมา สำหรับลูกค้าชาวไทย
และต่อมาได้เกิดคิดอยากทำอาหารให้คนญีปุ่นทานโดยสร้างร้าน
ในย่านคนญีปุ่น ในทองหล่อ คือ ร้าน ฮัทโตริ โชคุโดHattori 
Shokudo ท่ีสร้างนอกจากเป็นแค่ Izakaya ก็เป็นร้านอาหาร
ญีปุ่นที่ครอบครัวสามารถมาทานได้ สำหรับลูกค้าชาวญีปุ่น 

ความมุ่งหมายของ



ไข่ยางมะตูม 
(ไข่ต้มยางมะตูมที่รสชาดที่ดี๊ดี)

59.-

nitamago
煮たまご

เอะดามาเมะ
(ถั่วแระต้มแกล้มเบียรสด)ึ  

59.-

edamame
枝豆

ยำสาหร่ายน้ำมันงา
  
59.-

chuka wakame
わかめサラダ

Speed
  MenuSpeed
  Menu

ทะโกะผสมก้านวาชาบิจากญีปุ่น

89.-

Takowasa
たこわざ

ปลาดิบแชลมอน

99.-

Salmon sashimi
サーモン刺身 

กิมจิรสชาดิอร่อย
  
59.-

kimuchi
キムチ

เต้าหู้เย็นสูตรพิเศษ พร้อมสาหร่ายเเห้ง 
จาก โอชาก้า.  (น้ำช๊อสยูชึจากญีปุ่น)

99.-

 Cold Tofu
冷奴



เมนูอาหารชาวโอชาก้า หน้าตาเหมือน
ไข่เจียวแต่ความอร่อยสุดยอด 
99.-

Tonpeiyaki 
とん平焼き

หมูต้มชีอิ้วที่ทานกะข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ
อร่อยมาก
 169.-

Boiled pork in
shoyu

豚角煮. 

อะโวกาโด่ที่นำเป็นอาหารแกล้ม
เครื่องดื่มเหมือนชาชิมิ  
169.-

Avocado 
sashimi

アボガド刺身

ข้าวโพดผัดเนย (เมนูญี่ปุ่นต้นตำหรับอิชากาย่ะ) 
69.-

corn butter
コーンバター

ปลาหมึกดองจากญี่ปุนคลุกเครื่องเทศ
สมุนไพรไทยรสจัด  
89.-

Ika shio spicy
いか塩辛スパイシー

スモークサーモン刺身

แตงกวาน้ำมันงา
59.-

goma kyuri
ごまきゅうり

กระหล่ำน้ำมันงา แกล้มเบียรสด( อร่อยมาก). 
59.-

shio goma cabage

塩胡麻
キャベツ

ปลาเเชลมอลรมควันชาชิมิ 
 189.-

Smoke Salmon
sashimi

ทาโร่ สลัดผักที่ใส่ไก่ย่างในน้ำสลัดงา
  169.-

Taro salad
太郎サラダ. 

สลัดผักกะสโมกแชลมอลในน้ำสลัดโชวยุ
 169.-

Smoke Salmon
salad

スモークサーモンサラダ



ทะโกะยากิกรอบอร่อยแบบสไตลโอชาก้า
59.-

takoyaki
カリカリたこ焼き

โกโบทอดกรอบ.
(รากไม้อร่อยยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น)
89.-

kobou deep fried
こうぼ フライ

มันฝรั่งทอดคลุกเครื่องเทศพิเศษ
59.-

Fried Potato
フライポテト

คุชิคัสชึแบบโอชาก้า(เกี๊ยวช่า,ทะโกะยากิ,ไส้กรอก)
 169.-

KUCHIKATSTU

串カツ 3 本セット 
(子,たこ焼き,ソーセージ)

กระเทียมทอดเมนูที่คนคิวชูนิยมทาน
69.-

Deep fried galic
 にんにく爆弾

名古屋風手羽先唐揚げ
ปีกไก่นาโกย่า. 
(อาหารยอดนิยมสูตรแท้ๆจากต้นตำหรับชาวนาโกย่า)
89.-

Tebasaki

เมนูไก่ทอดที่ดูง่ายๆแต่อร่อยหอมเครื่องเทศ
และเผ็ดนิดหน่อย
99.-

spicy fried chicken
スパイシーもも唐揚げ

ไก่ทาโร่  เมนูที่ได้รางวัลจาก รายการ
The dish เมนูทอง  
กะน้ำจิ้มคุชิคัสชึ   59.-

kushi taronankotsu 
kushikatsu

串太郎

ไก่ทอดสูตรพิเศษแบบคิวช ู(อร่อยแบบญี่ปุ่นแท้
หมักปรุงเองเมนูแนะนำ)
59.-

karaage
鶏の唐揚げ



เบค่อนย่าง 
สุดยอดเบค่อนจาก Ribbmann เขาใหญ่
139.-

Grilled bacon
厚切ベーコン

ไส้กรอกญี่ปุ่น ย่าง/ต้ม (กรอบอร่อย) 
79.-

Grilled /Boiled 
sausage

辛口ソーセージ 

(เมนูยอดฮิตกะน้ำจิ้มสูตรพิเศษ)
89.-

Gyoza
焼き子

ครีบปลากระเบนย่างเมนูยอดนิยม
เเกล้มเครื่องดื่ม
139.-

ehire
エイヒレ

ไก่ย่างเทริยากิ(ช๊อสปรุงพิเศษวาซาบิ)
79.-

Chicken Teriyaki
もも照り焼わさび

หมูชางชูวย่าง 
(สำหรับคนรักหมูชางชูวโดยเฉพาะ)
89.-

cha chu aburi yaki 
チャーシューり焼き

หนวดปลาหมึกผัดกะทะ
เมนูที่ดูง่ายแต่เเฝงด้วยความอร่อย
89.-

いかげそ
ikakeso

สเต็กลูกเต๋าหมูดำหรือเนื้อ 
ผัดผัดโชวยุสูตรพิเศษ
199.-

サイクロステキ
(豚肉又は牛肉)

หนวดปลาหมึกยักษ์ผัดซอสพริก
89.-

Tako chilli sauce
蛸チリソース

หมูผัดกิมจิสูตรพิเศษที่รสชาดิ
ไม่เหมือนร้านอื่น
139.-

butakimuchi
豚キムチ

คอหมูย่างในช็อสพิเศษจากทางร้าน
99.-

Tontoro negi 
mamire

豚トロネギまみれ



ผัดกระดูกอ่อนในเครื่องเทศอิตาลี
99.-

yaken
peperoncino

กระหล่ำปลีผัดแอนโชวี่
139.-

ancovy cabage
アンジョビキャベツ

やけん軟骨ペペロンチーノ

หม้อไฟสูตรพิเศษมีหมูไก่ 
ตบท้ายด้วยเส้นราเมง 2-3คนทาน).
399.-

0re no nabe
俺の鍋

ลูกผู้ชายสุกี้ยากี้
(ใช้เนื้อวัวตามสูตรตำหรับแท้ๆคนญี่ปุ่น)
198.-

Otoko mae suki yaki
男前すき焼き

NabeJapanese
hot pot style

鍋物

Gohan mono
ご飯物

ข้าวหน้าไก่ไข่ตุ๋น 
(เมนูข้าวที่ลูกค้าญี่ปุ่นชอบสั่งมากที่สุด).
99.-

親子丼
oyako don

ข้าวหน้าเนื้อย่าง.(ใช้เนื้อโคขุนจาก 
B company ที่อร่อยมาก)
139.-

焼き肉丼
yakiniku don

ข้าวหน้าเนื้อไข่ตุ๋น(เมนูข้าวที่มิชิลินสตาร์
จากโอชาก้าสำหรับคนรักเนื้อ)
159.-

tannin don
担任丼

ข้าวหน้าไก่ย่างวาชาบิ
139.-

teriyaki don

わさび入り
照り焼き丼

ข้าวหน้าหมูน้ำมันงา
99.-

buta don
胡麻入れ豚丼



ข้าวเเกงกระหรี่กุ้งทอดใส่ผักโปวเล้งและชีส
159.-

ebi fried curryrice
勝海カレーライス

ข้าวญีปุ่น
39.-

Gohan
白飯

ชุปมิโชะ
39.-

Mizo soup
みぞ汁

ข้าวแกงกระหรี่หมูทอดใส่ผักโปวเล้งทานกะไข่เเดงดิบ)
 159.-

katsuo curryrice
勝男カレーライス

MEN 
MONO

麺物

ยากิโชบะแบบโอชาก้าแท้ๆใส่ไข่ดาว
159.-

yakisoba

napolitan 
spaghetti

大阪焼そば

ยากิราเมง.
(ราเมงผัดเเห้งสูตรคิวชูหาทานยาก
ในไทยต้นตำหรับร้าน)
169.-

yaki ramen
焼きラーメン

ผัดเส้นสปาเกตตี้ในเเอนโชวีกะเครื่องเทศเกลือ
169.-

*เมนูสปาเก็ตตี้ทุกเมนูจะเริ่มลวกเส้น
  หลังจากได้รับออรเดอร์ 
 บางครั้งมีออรเดอร์เข้ามามาก
 อาจจะใช้เวลาในการทำ

俺のペペロンチーノ
Peperroncino spaghetti

ผัดเส้นสปาเกตตี้เเบบสไตลคนญีปุ่น
ในช๊อสมะเขือเทศ)
169.-

なにわナポリタン



โรลครีมเค็ก(ชาเขียว/นมฮอกไกโด)
139.-

roll cream 
cake(macha 
/hokkaido milk)

ロールクリムケーキ

ครีมบูลเล่ที่ทางร้านผลิตเอง
89.-

自家製クリームブリュレ

ไอศครีมหวานเย็นยอดขายสูงสุดในญี่ปุ่น.
59.-

カリカリくん
ice candy 
Gali Gali kun

พุ้ดดิ้งชาเขียว.ใส่ถั่วอะชึกิ
89.-

自家製 
抹茶プティンク.

เบียร์คีรีนอิจิบัง ชิโบริ ขวด
139.-

KIRIN beer 
ichiban chibori

番搾り

เบียร์สดผสมน้ำมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ \
เมนูเบียร์รักษาสุขภาพของคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่

99.-

Red Eyes
レッドアイ

เบียร์สดผสมโค๊ก
เมนูค๊อกเทลเบียร์ ยอดนิยมในญี่ปุ่น

99.-

Diesel
ディーゼル

เบียร์ญี่ปุ่นที่เสริฟในเเก้วเย็นสไตล์ต้นแบบ
ที่ร้านอิชากาย่ะอื่นๆเลียนแบบ

เเก้วใหญ่ สะใจ 199.-

Asahi super dry

生ビール 大

เเก้วกลาง จุใจ 129.-
生ビール 中

เเก้วกลาง สุขใจ 69.-
生ビール 小

アサヒ スーパドライ
Desert

デサード
Beer

ビール



วิสกี้ที่ยอดนิยมจากคนญีปุ่นดื่มมากที่สุด
ขวดละ 999.-

Santory 
Kakubottle

角ハイボール ボトル

แก้วละ  69.-

Kaku highball mega glass

角ハイボール 
メガジョキ

แก้วละ  69.-

Kaku highball
角ハイボール クラス

วิสกี้กะไอติมญี่ปุ่น 
เมนูยอดฮิตอิชากาย่ะในโอชาก้า

99.-

Katsuo Highball
角ハイボール 勝男.

อุเมชู ชาราริ ที่ยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

289.-

300ml 
Ume shu Sarari

梅 さらり

389.-

500ml Rakuen 
Ume shu

楽園 梅酒

WHISKYウイスキー

UME SHU
梅酒



เหล้าโชวชูที่นิยมสุดของชาวญี่ปุ่น
ที่เป็นระดับผู้บริหารผลิตจากมันหวาน  

Glass    129.-
Bottle   1599.-

Kurokirishima
黒霧島

เหล้าโชชูจากคิวชู ที่ผลิตจากข้าวสาลี 
ที่นืยมในสาวญีปุ่นรุ่นใหม่สุขภาพผิวสวย

Glass    129.-
Bottle 1.8 L   1599.-

Nikaido
二階堂

ชูไฮ เเอปเปิล     69.-

ชูไฮเหล้าโชวชู ผสมน้ำผลไม้และโชดา ที่ยอดนิยม
ในกลุ่มสาวๆญีปุ่น ดื่มง่าย รสชาดอร่อย

酎ハイ 青いリンゴ
ชูไฮ ลูกพลับขาว     69.-

酎ハイ 白桃
ชูไฮ ยูชึผสมน้ำผึ้ง     69.-

酎ハイ ゆず

ชูไฮ ลิ้นจี่     69.-

酎ハイ ライチ
ชูไฮ องุ่น      69.-

酎ハイ 巨峰
ชูไฮ บ๊วย      69.-

酎ハイ 梅.

CHU HI
デサード

เหล้าขาว
Shochu

焼酎



Coca Cola

สาเกเย็นที่รสชาดดั้งเดิมตั้งแต่เกียวโต
เป็นเมืองหลวง

289.-

คิชากุระ ชิโกมิ ยามะฮะชึ 
Honjozo

冷酒 黄桜 
仕込み 山発

สาเกเย็นเกรดฟรีเมี่ยม ที่สีข้าวเหลือเพียง
60%ของเมล็ดข้าว

289.-

คิชากุระ ฮานะคิชากุระ 
Ginjo junmai

冷酒 黄桜 
花きさくら

ทางร้านแนะนำ ด้วยสาเกเย็นใน สำหรับอาหารกะภูมิอากาศ
สาเกที่เกิดจากเเหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดและ

ผู้ผลิตสาเกที่เก่าเเก่ในเขต ฟูชิมิ เกียวโต เท่านั้น

โคคาโคล่า     39.-

コカコーラ

Uron tea
ชาอูหลงเย็น     39.-

烏龍茶

Mugi tea
ชาข้าวเย็น     39.-

麦茶

Soda
โซดา     39.-

炭酸

kori
น้ำเเข็ง     39.-

氷

zero coca cola
ซีโร่ โคคาโคล่า     39.-

ゼロコカコーラ

Green tea
ชาเขียวเย็น     39.-

緑茶

drinking water
น้ำทิพย์     39.-

飲み水

Cut lemon
เลม่อนหั่น 3 ชิ้น     39.-

レモン

Cottage chage
ค่าเปิดขวด     300.-

持ち込みボトル料金

สาเก
nihon shu

日本酒
soft drink

ソフトドリンク




