APPETIZERS
Antipasto Platter
Tasty slices of prosciutto, salami & chorizo with feta, grilled vegetables
and green & black olives to share

399

อรอยกับแอนติพาสโตนานาชนิดอยาง แฮมดิบโพรชุตโต ซาลามี
ไสกรอกโชริโซเคียงดวยเฟตาชีส ผักยาง และมะกอก
Fritto Misto

Lager battered crispy calamari, shrimps, mussels & salmon served with
homemade dips and spicy marinara sauce

299

ทะเลรวมทอดกรอบเชน ปลาหมึก กุง หอยแมลงภู แซลมอน เสิรฟ พรอมซอส 2 สไตล
Crispy Gorgonzola Ravioli
A tasting plate of deep fried gorgonzola filled ravioli served with marinara sauce

259

ราวิโอลี่ไสชีสกอรกอนโซลาทอด ราดซอสมะเขือเทศมารินารา
Seared Scallops

Accompanied by grilled shrimps on warm, soft polenta with black olive
tapenade & balsamic reduction

499

หอยเชลลกับกุงยางบนกระทะเสิรฟบนเกล็ดขาวโพดบดสไตลอิตาเลี่ยน
พรอมมะกอกดำบด และซอสบัลซามิคแบบเขมขน
Caprese Salad

Classic fresh buffalo mozzarella coupled with fragrant basil and sliced tomatoes

289

สลัดชีสมอสซาเรลลา และมะเขือเทศ
Caesar Salad

Romaine lettuce tossed in Caesar dressing, served with soft poached egg
and bacon

269

ซีซารสลัดเสิรฟพรอมไขดาวน้ำ และเบคอน
Add: grilled chicken 289

or bacon wrapped shrimp 299

เพิ่ม อกไกยาง 289 หรือ กุงพันเบคอน 299
Mushroom Medley

Served warm, olive oil & herb grilled marinated mushroom selection

209

เห็ดยางสมุนไพรน้ำมันมะกอก
Beef Carpaccio

Australian beef carpaccio topped with shaved celery and parmesan,
rocket and a drizzle of truffle oil

389

เนอ้ื ออสเตรเลียหมักสไลดคาปาชิโอโรยดวยน้ำมันทรัฟเฟล เสิรฟ กับผักรอคเก็ต และผักชีฝรัง่
Prego Signature Salad
Organic mesclun with artichoke, cherry tomatoes & capsicum with
focaccia crouton in tortilla basket with balsamic vinaigrette

239

สลัดผักรวมกับอาติโชคเสิรฟในตระกราแปงทอรทิลา พรอมน้ำสลัดบัลซามิค
Beetroot Salad
House poached beetroot combined with candied walnuts, pickled grapes,
rocket & goat cheese with citrus vinaigrette

289

สลัดบีทรูทมาพรอมกับผักร็อกเก็ต วอลนัทเคลือบน้ำตาล องุน และชีสนมแพะ

SOUPS
Pumpkin Soup
Roasted pumpkin soup with pumpkin and ricotta cheese tortellini

219

ซุปฟกทอง เสิรฟดวยทอรเทลลินี่ไสชีสริคอตตา
Fisherman’s Stew

Sea bass, prawns, scallop and mussels in a tomato crustacean broth

309

ซุปทะเลรวมในน้ำซุปกุงและมะเขือเทศเขมขน
Classic Minestrone

Classic Italian vegetable soup served with warm rosemary bread

209

ซุปผักรวมสไตลอิตาเลี่ยน เสิรฟพรอมกับขนมปงโรสแมรี่

219

Cream of Wild Mushroom
Wild mushroom soup scented with truffle oil

ซุปเห็ดปารวม หยดดวยน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล

: Chef recommended

: Vegetarian

All price are inclusive of 10% service charge and 7% goverment tax

ราคาดังกลาวรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

PASTA & RISOTTO
Spaghetti Livornese
Spaghetti with spicy Italian sausage, broccoli florets in a light tomato sauce

279

สปาเกตตี้ผัดในซอสมะเขือเทศไสกรอกอิตาเลี่ยนเผ็ด และบร็อคโคลี่
Lamb Rigatoni
Rigatoni with rich lamb ragout topped with shaved pecorino

429

ริกาโตนีผัดกับสตูเนื้อแกะ และชีสเพโคริโน
Spaghetti Vongole

Spaghetti with fresh cooked clam, garlic, dried chili and extra virgin olive oil

279

สปาเกตตี้หอยลายกระเทียม
Squid Ink Fettuccine

Crispy calamari nestled on squid ink fettuccine tossed in olive oil, garlic and basil

329

เฟตตูชีนี่หมึกดำผัดกระเทียมพริก เสิรฟพรอมกับปลาหมึกทอด
Fettuccine Carbonara
Classic carbonara with bacon, egg and parmesan cheese

359

เฟตตูชินี่คาโบนาราแบบดั้งเดิม
Spinach Paccheri

Paccheri stuffed with spinach and ricotta, served with tomato sauce and seared salmon

329

พาสตาแพคเซอรี่ยัดไสผักโขม, ชีสริคอตตา และแซลมอนในซอสมะเขือเทศ

449

Mushroom Ravioli
Topped with braised duck leg in red wine jus

ราวิโอลี่ไสเห็ดเสิรฟพรอมเปดตุนซอสไวนแดง
Chicken Ravioli

Roasted chicken and capsicum filling in parmesan white wine sauce

369

ราวิโอลี่ไสไก ซอสไวนขาวพารเมซานชีส
Classic Lasagna

Pasta sheets layered with meat sauce, mozzarella and parmesan

369

ลาซานญาซอสเนื้อ

359

Risotto Ai Funghi
Cooked to order with wild porcini mushrooms

ขาวอิตาเลี่ยนผัดกับเห็ดพอรชินี่
Chicken Risotto

Creamy aborio rice dish infused with grilled chicken and pancetta in
a white wine cream sauce

399

ขาวอิตาเลี่ยนผัดกับไก และหมูอบแหงในครีมซอส

FUSION MAINS
Massaman Beef Lasagna
Fresh lasagna sheets layered with slow cooked beef massaman with
béchamel, baked golden

259

มัสมั่นลาซานญาเนื้อ

339

Spaghetti Tom Yum Koong
Garlic prawns in a Tom Yum peanut cream sauce

สปาเกตตี้ี่กุงในตมยำครีมซอสถั่ว
Phad Kra Pao Ravioli

Pasta pockets stuffed with beef short ribs, garnished with a fried quail egg,
Thai basil and oyster sauce

389

ราวิโอลี่ผัดกะเพราเนื้อ เสิรฟคูกับไขตมยางมะตูม

369

Laab Pizza
Spicy minced pork with mint

พิซซาหนาลาบหมู

Yam Talay Pizza
Prawns, mussels, squid, chili flakes, fresh mango and mint

พิซซาหนายำทะเล

: Chef recommended

: Vegetarian

All price are inclusive of 10% service charge and 7% goverment tax

ราคาดังกลาวรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

449

MAIN COURSE
Veal Osso Buco
Braised veal shank in red wine sauce served with grilled asparagus & mashed potato

499

ขาลูกวัวตุนซอสไวนแดง เสริฟพรอมหนอไมฝรั่งยาง และมันบด
Pork Chop

Served with wild mushroom ragout, grilled artichokes, peach puree and basil gnocchi

469

พอรคชอปเสิรฟพรอมซอสเห็ด / อารติโชคยาง / พาสตาน็อกกี้
Baked Snow Fish
Glazed with kalamata tapenade, finished with a corn salsa,
grilled vegetables & citrus emulsion foam

889

ปลาหิมะอบทาดวยมะกอกดำบดเสิรฟพรอมซัลซาขาวโพด, มันฝรั่งผัดเนย และผักยาง
Sea Bass Fillet
Pan seared sea bass fillet with mushrooms, new potatoes and truffled spring pea garnish

499

ปลากระพงยางทานคูกับมันอบเสิรฟคูกับซอสถั่วลันเตา
Beef Rossini

Australian Angus tenderloin with needle beans, baby carrots, smashed potatoes and truffle jus

949

เนื้อสันในนำเขาจากออสเตรเลียเสิรฟพรอมฟวกราส ถั่วแขก แครอท และมันฝรั่ง
Chicken Laminato
Chicken escalope bursting with ricotta spinach filling on tangy lemon risotto

469

ไกยัดไสดวยผักโขมและชีสกับขาวอิตาเลี่ยนกลิ่นมะนาว
Veal Masala

Butter fried sliced veal cutlets in masala wine sauce, with mushrooms and mashed potato

899

เนื้อลูกวัวราดซอสมาซาลาไวนเสิรฟกับเห็ด และมันฝรั่งบด
Rack of Lamb

Herb crusted rack of New Zealand lamb served with roasted potatoes,
grilled vegetables and lamb jus

949

ซี่โครงแกะยางกับสมุนไพรกรอบเสิรฟพรอมมันอบ, ผักยาง และน้ำซอสเกรวี่แกะ
Salmon Prosciutto
Prosciutto wrapped salmon on a lemon butter cream sauce with gnocchi and baby carrots

689

แฮมดิบโพรชุตโตพนั รอบแซลมอนยางราดซอสเนยเลมอน เสิรฟ พรอมพาสตาน็อกกี้กบั แครอท
Kinu Tofu
Pan seared with portobello mushroom, leek and scallions, finished with an orange dressing

469

เตาหูยางกับเห็ดพอรโทเบลโล ราดดวยซอสยูซุ

FROM THE PIZZA OVEN
Margherita Tomato, basil and olive oil

ซอสมะเขือเทศ / โหระพา / น้ำมันมะกอก

319

Four-Cheese Mozzarella, gorgonzola, taleggio and parmesan

449

Vegetarian Grilled vegetables and black olives

339

Salmon Smoked salmon, ricotta, capers, olive oil and fresh rocket

459

Calzone Salami, mushrooms and tomato sauce

359

Mediterranean Artichoke, sun-dried tomatoes, goat cheese,
black olives and basil

399

Parma Parma ham, rocket and shaved parmesan

449

Pepperoni Mushroom Spicy Italian sausage and mushrooms

449

Meat Lovers Meat balls, salami, ham, chorizo and chicken

459

Make Your Own Garlic tomato sauce base and mozzarella
with choice of any 3 toppings from the above!

399

มอสซาเรลลา / กอรกอนโซลา / ตาเลกจิโอ / พารเมซานชีส
ผักยาง / มะกอกดำ

แซลมอนรมควัน / ริคอตตา / เคเปอร / น้ำมันมะกอก / ผักร็อคเก็ต
ซาลามี่ / เห็ด / ซอสมะเขือเทศ

อาติโชค / มะเขือเทศอบแหง / ชีสนมแพะ / มะกอกดำ / โหระพา
พารมาแฮม / ผักร็อคเก็ต / พารเมซานชีส
ไสกรอกอิตาเลี่ยนรสเผ็ด / เห็ด

มีทบอล / ซาลามี / หมูแฮม / ไสกรอกรมควัน / ไก

คุณสามารถออกแบบพิซซาในแบบของคุณได โดยเลือกหนาพิซซาได 3 อยาง
เครื่องปรุงหลักๆ จะเปนซอสมะเขือเทศเขมขนกับชีสมอสซาเรลลา
: Chef recommended

: Vegetarian

All price are inclusive of 10% service charge and 7% goverment tax

ราคาดังกลาวรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

SIDE DISHES
89
89
89
89
89
89
89

Steak fries มันฝรั่งเฟรนฟราย
Gratin potatoes มันฝรั่งอบชีส
Mashed potatoes มันฝรั่งบด
Medley of vegetables ผักรวมยาง
Spinach gratin ผักโขมอบชีส
Sautéed mushrooms เห็ดผัดเนย
Ratatouille สตูวผักรวม

DESSERT
Warm Chocolate Soufflé (*)

339

Baked Thin Apple Tart

309

ชอคโกแลตซูเฟลเสิรฟกับไอศครีมวนิลลา และซอสเบอรรี่รวม
With vanilla ice cream (*)

ทารตแอปเปลเสิรฟพรอมไอศครีมวนิลลา
379

Zabaglione
With biscotti crumble

ขนมหวานอิตาลีทำจากไขแดง, น้ำตาล และครีมเสิรฟกับคุกกี้กรอบ
Strawberry Yoghurt Panna Cotta

279

Tiramisu

279

Red Bean and Green Tea Crème Brulée

289

พานาคอตตาสตอเบอรรี่โยเกิรต
ทิรามิสุ

And coffee ice cream

ครีมบูเลรสชาเขียวราดถั่วแดง เสิรฟคูกับไอศครีมรสกาแฟ
(*) Those desserts require 15 minutes of preparation
Ice Cream and Sorbets
Please select two from the following ice creams and sorbets:
Chocolate, vanilla, strawberry or coffee ice cream
Coconut, lemon, passion fruit or raspberry sorbet

ไอศครีมรสชอคโกแลต วานิลลา สตรอเบอรี่ หรือกาแฟ
ไอศครีมผลไมรสมะพราวออน มะนาว เสาวรส หรือ ราสเบอรี่

: Chef recommended

: Vegetarian

All price are inclusive of 10% service charge and 7% goverment tax

ราคาดังกลาวรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

229

