
เมนูอาหาร





All our traditional meals are freshly made. We try to use as much local produce 
as possible and if available get organic vegetable and fruit.

Our juices are also freshly made from in season fruit, and we don’t add 
anything. 

We use spices and herbs to give each dish its specifi c fl avour and we don’t 
.etamatulg muidos onom esu

Although we prefer you to enjoy our meals in our Tea Garden, it is possible to 
 .doof yawa ekat redro

You can bring your own container, use one of our ‘ti�  n’ boxes after leaving a 
deposit or use an biodegradable food box for a small fee.

If you like our dishes so much you would like to taste them at home, you can 
follow one of our Cooking Courses, ask sta�  for the details.

 , 100% Borderline Collective is a Social Enterprise that is managed by its sta�
self reliant and able to support 12 Women 

Groups, 15 Burmese Artists, give space to several CBO’s and NGO’s in Mae 
Sot, organise art shows, movie nights and other activities.

เมนูอาหาร

- อาหารทุกจานของเราปรุงสดๆใหม่ๆจานต่อจานเราเลือกซื้อผักผลไม้ ที่ปลูกในพื้นที่
เป็นอันดับแรก ซ่ึงเราพยายามซื้อและคัดเลือกผักผลไม้ ที่สดใหม่และปลอดสารเคมี
มากที่สุด
- น้ำผลไม้ของเราคั้นสดๆใหม่ๆจากผลไม้ตามฤดูกาล ไม่เติมแต่งรสชาติ

- เราปรุงอาหารโดยใช้เครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อให้อาหารแต่ละจาน มีรสชาติในแบบ
ฉบับของจานนั้นๆ เราไม่ใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส)ในการปรุงอาหาร

- แม้ว่าเราอยากให้คุณเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารในสวนชาของเรา แต่เราก็ยินดี
บริการหากคุณจะสั่งอาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน

- คุณจะนำภาชนะมาใส่อาหารเอง จะยืมปิ่นโตของเราโดยวางค่ามัดจำ
ไว้หรือเลือกจะใส่กล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่เราจัด เตรียมให้โดยคุณ
เพิ่มค่าใช้จ่ายเล็กน้อยให้เรา
- หากคุณชื่นชอบอาหารของเราแล้วอยากกลับไปทำรับประทานเองที่บ้าน คุณสามารถ
เรียนทำอาหารกับเราได้ที่นี่ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่พนักงานของเรา

- Borderline Collective เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีพนักงานบริหารจัดการ ตนเอง
ทั้งหมดเราพึ่งพาตนเอง100% และเราสนับสนุนกลุ่มสตรีจำนวน 12 กลุ่มอีกด้วย

- กลุ่มจิตรกรจิตอาสาชาวพม่า 15 คนทำงานร่วมกับองค์กรรากหญ้า และเอ็นจีโอใน
แม่สอด จัดแสดงงานศิลปะ ภาพยนต์ และจัดกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย



in Mae Sot, Thailand 
 a taste of Burma.
The dishes served in the restaurant have been selected for their specifi c 
taste, their geographic origin and their use of local produce and healthiness.

For our tea we created a unique blend with ingredients from Burma and from 
Thailand. The Burmese part consists of two kinds of tea leaves, Shwe Phie 
Moe Lwoot from Shan State and Za Yan Tea leaves, from Pa’O area in middle 
Burma. Where the hills of Shan state in Burma produce most of the teas 
from Burma, in Thailand the teas come mostly from the hills around Chiang 
Rai and that is where we got our Thai component from, Camellia Sinensis, a 
variety derived from an earlier Chinese import.

The taste, colour and smell of our blend is very distinctive and with added 
milk or pure, with ice or drank hot, with or without sugar, it is a tea that is not 
likely forgotten.

Besides enjoying out tea in the tea garden, you can also enjoy the tea at 
home. In our shop we sell small bags for 2 to 4 cups and bags with 250 gram 
for longer enjoyment. In addition we have gift packs and from Shan State we 
have green tea. Borderline Burmese Tea Mix, Gift Box Borderline Burmese Tea Mix, 250 gram
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ร้านบอร์เดอร์ไลน์ปรารถนาให้คนแม่สอด ประเทศไทย

อาหารที่บริการในร้านบอร์เดอร์ไลน์คัดสรรรสชาติแบบเฉพาะ คงอัตลักษณ์

อาหารวัฒนธรรมพม่า เราเลือกซื้อวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่โดยคำนึงถึงสุขภาพ ที่

ดีของผู้บริโภค

ชาบอร์เดอร์ไลน์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราได้นำชาจากประเทศพม่า 

และชาจากประเทศไทยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ชาจากประเทศพม่ามีใบชา สอง

ชนิดด้วยกันคือ Shwe Phie Moe Lwoot จากรัฐฉานและใบชา Za Yan จากพื้นที่

ของชาวปะโอ่ที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศพม่าซึ่งมีภูมิประเทศ เป็นเนินเขาใน

รัฐฉาน พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตและส่งออกใบชาจำนวนมาก ของประเทศ

พม่า ส่วนชาไทยส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากเนินเขารอบๆจังหวัด เชียงรายและ

ชาไทยที่เรานำมาเป็นส่วนผสมนั้นเป็นชนิด Camellia Sinensis ที่มีความหลาก

หลายของชาที่นำเข้าจากจีนก่อนหน้า

ได้สัมผัสความเป็นพม่า

รสชาติ สี และกลิ่นมีความผสมผสานที่โดดเด่น คุณสามารถเลือกดื่มที่เป็น แบบ

ธรรมดาหรือเติมนม แบบร้อนหรือเย็น รสชาติของชาก็อร่อยแบบที่คุณ ไม่อยาก

ลืม

นอกจากที่คุณจะเพลิดเพลินกับการดื่มชาในสวนชาของเราแล้วคุณยัง สามารถ

เพลิดเพลินกับการดื่มชาได้ที่บ้าน ที่ร้านบอร์เดอร์ไลน์เรามีชาขาย แบบถุงเล็กที่

ดื่มได้ 2-4 แก้ว หรือแบบ 250 กรัมที่สามารถดื่มได้หลายคน หรือที่เป็นแบบแพ็ค

เพื่อเป็นของฝากให้คนที่คุณคิดถึง นอกจากนั้นยังมี ชาเขียวจากรัฐฉานมาจำหน่าย



 .................................................................30 Baht
Our own blend of tea leaves from Burma and Thailand, 
served with a sweetened condensed milk, 
fresh milk and sugar.

Burmese Iced Tea with Milk .................................................40 Baht

Burmese Iced Tea with Lime ...............................................40 Baht

Jasmine Tea ........................................................................20 Baht

Fresh Mint Leaf Tea .............................................................20 Baht
Mint Tea brewed from freshly cut leaves, 
ideal for relaxation and soothing the stomach.

Ginger Tea ...........................................................................30 Baht
Made from freshly cut Ginger, is perfect to aid digestion, 
revive the mind and stimulate the body.

Add Honey .............................................................................5 Baht

TEA

- อาหารทุกจานของเราปรุงสดๆใหม่ๆจานต่อจานเราเลือกซื้อผักผลไม้ ที่ปลูกในพื้นที่
เป็นอันดับแรก ซ่ึงเราพยายามซื้อและคัดเลือกผักผลไม้ ที่สดใหม่และปลอดสารเคมี
มากที่สุด
- น้ำผลไม้ของเราคั้นสดๆใหม่ๆจากผลไม้ตามฤดูกาล ไม่เติมแต่งรสชาติ

- เราปรุงอาหารโดยใช้เครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อให้อาหารแต่ละจาน มีรสชาติในแบบ
ฉบับของจานนั้นๆ เราไม่ใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส)ในการปรุงอาหาร

- แม้ว่าเราอยากให้คุณเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารในสวนชาของเรา แต่เราก็ยินดี
บริการหากคุณจะสั่งอาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน

- คุณจะนำภาชนะมาใส่อาหารเอง จะยืมปิ่นโตของเราโดยวางค่ามัดจำ
ไว้หรือเลือกจะใส่กล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่เราจัด เตรียมให้โดยคุณ
เพิ่มค่าใช้จ่ายเล็กน้อยให้เรา
- หากคุณชื่นชอบอาหารของเราแล้วอยากกลับไปทำรับประทานเองที่บ้าน คุณสามารถ
เรียนทำอาหารกับเราได้ที่นี่ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่พนักงานของเรา

- Borderline Collective เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีพนักงานบริหารจัดการ ตนเอง
ทั้งหมดเราพึ่งพาตนเอง100% และเราสนับสนุนกลุ่มสตรีจำนวน 12 กลุ่มอีกด้วย

- กลุ่มจิตรกรจิตอาสาชาวพม่า 15 คนทำงานร่วมกับองค์กรรากหญ้า และเอ็นจีโอใน
แม่สอด จัดแสดงงานศิลปะ ภาพยนต์ และจัดกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ชา
ชาพม่า (ร้อน)..........................................................30 บาท 

ชา ร้านบอร์เดอร์ไลน์เป็นสูตรชาที่ผสมผสานใบชาจากประเทศพม่า 

และใบชาจากประเทศไทย เราชงชาของเราใส่นมข้นหวาน นมสด 

และน้ำตาลเสริฟให้คุณได้รับประทาน

ชาพม่าใส่นม (เย็น)...................................................40 บาท

ชาพม่าใส่มะนาว (เย็น)..............................................40 บาท

ชามะลิ...................................................................20 บาท

ชามินต์..................................................................20 บาท 

ชามิ้นต์เป็นชาจากใบสาระแหน่เหมาะสำหรับดื่มเพื่อผ่อนคลาย และ

คลายกระเพาะอาหาร

ชาขิง.....................................................................30 บาท 

ขิงสดหั่นแว่นแล้วนำมาต้มเป็นชาขิงแล้วดื่มเหมาะสำหรับช่วยย่อย 

อาหาร ฟื้นฟูจิตใจและกระตุ้นร่างกาย

เพิ่มน้ำผึ้ง.................................................................5 บาท
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BORDERLINE
COFFEE

Our Co� ee is grown in the hills 
and mountains of Thailand.

packed by a Karen Family. Their rich, organic co� ee grows under the 
trees, leaving the mountains green and beautiful.

From the Suan Lahu highland area of Chiang Rai comes medium roast 
Arabica co� ee grown by a collective of Lahu Farmers. They work to 
develop organic, sustainable and traditional cultivation.

From time to time we get co� ee from the mountainous area south
of Mae Sot. Mostly from small crops so not always available.
All our co� ees are organic and we met the growers and buy directly from 
them. As the growers roast the co� ee themselves, they get the most 
benefi t from their labour.

All these co� ees and more are also for sale in our shop.

French Press Co� ee (2 servings) ........................................55 Baht

Espresso..............................................................................40 Baht

Filtered Co� ee .....................................................................30 Baht

Iced Co� ee ..........................................................................60 Baht

Add milk, per serving .............................................................5 Baht

กาแฟ

- เมล็ดกาแฟคั่วมือนำมาจากดอยอินทนนท์จากครอบครัวชาวปกาญอที่ได้ ปลูก คั่ว 

และแพ็คจนนำมาบริการในร้านบอร์เดอร์ไลน์ ต้นกาแฟอินทรีย์ปลูก บนดอยอิน

ทนนท ์ปลูกผสมผสานในป่าเขา ใต้ต้นใม้ในภูเขาใหญ่แลดูเขียว ขจี คงความเป็น

ธรรมชาติที่สวยงามอยู่คู่ป่าเขาตลอดไป

- เมล็ดกาแฟจากสวนเกษตรอินทรีย์ปลูกตามวิถีชุมชนของชาวลาหู่ต้นกาแฟ ได้

ปลูกรอบๆจังหวัดเชียงรายจนมาเป็นกาแฟอาราปิก้าคั่วปานกลาง

- ในบางครั้งเรามีเมล็ดกาแฟสดอินทรีย์จากสวนบนดอยอุ้มผาง สวนกาแฟ ขนาด

ย่อมที่มีผลผลิตไม่ตลอดทั้งปี เราซื้อกาแฟโดยตรงจากชาวสวนเพื่อ ชาวสวนจะได้

รับผลตอบแทนจากการขายมากที่สุด

- กาแฟทั้งหมดนี้เรามีวางจำหน่ายที่ร้านบอร์เดอร์ไลน์และเรายังมีกาแฟจากพื้นที่

อื่นๆให้คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายด้วย

แหล่งกำเหนิดกาแฟของเราอยู่บนดอยและ
บนภูเขาสูงของประเทศไทย

กาแฟเหยือกแก้วกดสไตล์ฝรั่งเศส (สำหรับดื่ม 2 ท่าน)....... 55 บาท

เอสเพรสโซ่...............................................................40 บาท

กาแฟกรองกาก.......................................................... 30 บาท

กาแฟเย็น..................................................................60 บาท

เพิ่มนม สำหรับ 1 ท่าน...................................................5 บาท



กระบวนการผ่าน
การปลูก เก็บเกี่ยว ตากแห้ง คั่ว

และบด 
จนมาเป็นกาแฟดอยอินทนนท์ 

ดังภาพประกอบคือคุณพิมและ

กาแฟจากดอยอินทนนท์





LIME JUICE

ROSELLE JUICE

LIME BASIL JUICE น้ำมะนาวใบโหระพา น้ำมะนาว

กล้วยปั่นใส่น้ำผึ้ง นำ้กระเจี๊ยบBANANA HONEY JUICE



BORDERLINE
น้ำผลไม้ & โยเกิร์ต
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ เราทำจาก น้ำนมวัวแท้ที

หาได้ในอำเภอแม่สอด เราทำโยเกิร์ตใหม่สด

ขายที่ร้านโดย ปราศจากการเติมแต่งรสชาติ 

กลิ่น สี 

น้ำตะไคร้ .................................................................40 บาท
นำ้ตะไคร้ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและล้างสารพิษ 
ในร่างกาย มีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระสูง

น้ำกระเจี๊ยบ ..............................................................40 บาท
ผลไม้ที่ทำจากดอกกระเจี๊ยบแห้งมีวิตามินซีสูง สามารถลด
คอเลสเตอรอลได้

น้ำมะนาว .................................................................40 บาท

น้ำมะนาวใบโหระพา ...................................................40 บาท

น้ำใบสาระแหน่ .........................................................40 บาท

น้ำขิง ......................................................................40 บาท 
รสหวานและเผ็ด มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

น้ำปั่นกล้วยน้ำผึ้ง .......................................................40 บาท 
กล้วย น้ำผึ้ง บีบน้ำมะนาว ใส่น้ำแข็ง แล้วปั่น

ผลไม้ตามฤดูกาล ......................................................40 บาท

เพิ่มโยเกิร์ต ..........................................................+ 10 บาท
ผลไม้สดตามฤดูกาล ใส่น้ำแข็ง แล้วปั่น
โปรดสอบถามพนักงาน

โยเกิร์ต&น้ำผึ้งปั่น .....................................................45 บาท

โยเกิร์ตน้ำผึ้ง ...........................................................45 บาท

เพิ่มธัญาพืช (muesli) .............................................+ 20 บาท

สลัดผลไม้ใส่โยเกิร์ต&น้ำผึ้ง ........................................70 บาท 

เพิ่มธัญาพืช (muesli) .............................................+ 20 บาท



ยำข้าวซอยมันดาเลย์ ยำใบชา (และแพะโต๊ะ) ยำมันฝรั่งสไตล์ฉาน

ยำถั่วฝักยาว ยำซามูซา ยำมะเขือเทศสไตล์พม่า



BORDERLINE
อาหารพม่าประเภทยำ 

ยำใบชา (และแพะโต๊ะ) ...............................................40 บาท 
อาหารประเภทยำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอาหารท้องถิ่น
ของชาวพม่า นำใบชา (เมี่ยง) ยำใส่กะหล่ำปลี กระเทียม เมล็ดงาคั่ว 

พริก และถั่วทอดกรอบชนิดต่างๆ 

ยำถั่วฝักยาว ..............................................................40 บาท 

ยำมันฝรั่งสไตล์ฉาน ....................................................50 บาท 

ยำใบบัวบก ...............................................................50 บาท 

ยำขิง .......................................................................50 บาท 
ขิงดอง กระหล่ำปลีหั่นฝอย ถั่วลิสงบด ผักชี
แล้วบีบมะนาวใส่เล็กน้อยจะทำให้อาหารมีชีวิตชีวา

ยำเต้าหู้ ................................................................... 50 บาท

ยำซามูซา .................................................................50 บาท 

ยำมะเขือเทศสไตล์พม่า ...............................................50 บาท
มะเขือเทศหั่นบางๆ, กะหล่ำปลีขูดละเอียด, ถั่วลิสงบด, ผักชี 
บีบมะนาวใส่เล็กน้อยจะทำให้อาหารเป็นจานพิเศษที่ไม่เหมือนใคร  

ยำข้าวซอยมันดาเลย์ ..................................................50 บาท
ข้าวซอยยำแสนอร่อยใส่เต้าหู้ มะนาว ผักชีและเครื่องเทศ



ซุปฟักทอง แกงมันฝรั่งรับประทานกับนัมเปียยา(โรตีอบโอ่ง)

นัมเปียยาถั่วต้ม(โรตีอบโอ่งรับประทานคู่กับถั่วเขียวต้ม) 
เป็นอาหารยอดนิยมในพม่า คุณสามารถสั่งอาหารจานนี้ได้ในทุกๆร้านน้ำชาในพม่า

และถ้าได้รับประทานร่วมกับชานมของพม่าแล้วจะเป็นอาหารเช้าที่อร่อยที่สุด



BORDERLINE
อาหารจานพิเศษ

อาหารประเภทผัด
ผัดถั่วงอก & เต้าหู้ ................................50 บาท

ผัดผักรวมมิตร ......................................50 บาท

ผัดเห็ด & พริกสด .................................55 บาท

ผัดเห็ด & ผักบุ้ง ...................................55 บาท

ข้าวซอยผัดใส่ผัก ....................................................... 50 บาท 

เพิ่มไข่ .................................................................... +5 บาท 

ข้าวซอยผัดใส่ผักตามฤดูกาล&ผักชี ปรุงด้วยซอสถั่วเหลือง

ข้าวผัดใส่ผัก.............................................................. 50 บาท 

เพิ่มไข่ .................................................................... +5 บาท

ข้าวหอมมะลิที่เรียบง่ายหอมอร่อย ผัดใส่ผักต่างๆ

นัมเปียยากับถั่วต้ม (โรตีโอ่งทานคู่กับถั่วต้ม) .....................45 บาท

แกงมันฝรั่งรับประทานกับนัมเปียยา(โรตีโอ่ง) ....................55 บาท

ซุปฟักทองสไตล์ฉาน .................................................. 50 บาท

ข้าวสวย ................................................................... 10 บาท

เมนูพิเศษประจำวัน

โปรดสอบถามพนักงาน 



ผักทอด

ซามูซา

BORDERLINE
อาหารว่าง

ปอเปี้ยะทอด
ซามูซา .................................................................. 40 บาท 
อาหารว่างแบบดั่งเดิมของคนพม่าพบเห็นได้ทั่วไปตามโรงน้ำชา ไส้
ของซามูซาจะเเป็นมันฝรั่ง, หัวหอม และขมิ้น ซามูซาของคนพม่า มี
ขนาดเล็กและเผ็ดน้อยกว่าซามูซาของคนอินเดีย

ปอเปี้ยะไส้ผัก ..........................................................45 บาท 
แป้งสาลีแผ่นห่อผักตามฤดูกาลแล้วนำไปทอดไฟขนาดปานกลาง

ผักทอด เทมปุระ ...................................................... 60 บาท 
ผักตามฤดูกาลทอดกรอบเสริฟพร้อมน้ำจิ้มทำจากขิงมะนาว รับ
ประทานพร้อมข้าวสวย

ผลไม้ตามฤดูกาลจัดใส่จานแถมมะนาวซีก ......................60 บาท 



เค้กน้ำชาสไตล์อาหารหวานพม่า

BORDERLINE
ของหวาน

เค้กน้ำชาสไตล์อาหารหวานพม่า ....................................40 บาท 

ขนมเค้กนึ่งสด ไม่หวาน รับประทานพร้อมน้ำชาหรือกาแฟ

โรตีใส่ไข่ ..................................................................20 บาท 

อาหารว่างที่หาทานได้ทั่วไปในแม่สอดและในพม่า แป้งโรตีทอดสดๆ

ใหม่ๆใส่ไข่และน้ำตาลเพิ่มรสชาติ

ขนมธัญาพืชอัดแผ่น (งา ถั่วลิสง น้ำผึ้ง) .......................... 50 บาท 

เป็นอาหารทานเล่นที่ให้พลังงานสูง จะรับประทานช่วงออกกำลังกาย 

ปั่นจักรยานหรือเดินเล่นก็ได้



BORDERLINE
คอร์สสอนทำอาหาร

บอร์เดอร์ไลน์เรามีคอร์สสอนทำอาหารสำหรับท่านที่ต้อง 
การทำอาหารพม่าประเภทยำและเครี่องดื่มเพื่อสุขภาพ รับ
ประทานเองที่บ้าน 

เราจะพาคุณเดินจ่ายตลาดเลือกซื้อผักผลไม้ที่เป็นส่วน 
ประกอบในการทำอาหาร เราจะช่วยคุณสรรสร้างอาหาร จาน
พิเศษของคุณและคุณจะได้รับประทานอาหารที่คุณ ลงมือ
ปรุงเองกับมือ เราจะมอบหนังสือสูตรทำอาหารพม่า เพื่อคุณ
จะได้นำกลับไปประกอบอาหารพม่าอื่นๆที่บ้าน ของคุณอีก
ด้วย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามพนักงาน



คอร์สทำอาหาร



เนยถั่วลิสง

ธัญาพืช

ยาสระผม



BORDERLINE
ผลิตภัณฑ์

เนยถั่วลิสง

ประกอบด้วยถั่วลิสง เกลือเล็กน้อย น้ำมัน ไม่มีส่วนผสมอื่นๆเจือปน เรา

ผลิตเนยถั่วลิงสงที่เป็นทั้งชนิดอินทรีย์และไม่อินทรีย์ให้ท่านได้ เลือก

ซื้อ

ยาสระผม

ประกอบด้วยผลมะกรูดและเกลือเป็นส่วนผสมหลัก สำหรับท่านที่ 

ต้องการฟองสบู่เรามีชนิดเพิ่ม Sodium Lauryl Ether Sulfate 

ผลิตภัฑณ์นำยาทำความสะอาด

ประกอบด้วยน้ำขี้เถ้า น้ำดอกกระเจี๊ยบ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถ 

ทำให้ถ้วยชามของคุณสะอาดได้ และคุณยังสามารถใช้ทำความ สะอาด

ซักเสื้อผ้าหรือทำความสะอาดห้องครัวของคุณได้อีกด้วย

ธัญาพืช

ประกอบด้วยธัญาพืชหลากหลายชนิดเช่น ข้าวโอ๊ด ข้าวไรย์ ข้าว



เมนูอาหาร


