Appetizers & Salads

Chicken & barley salad with avocado and grapefruit สลัดไกขาวบารเลย, อะโวคาโด และ เกรปฟรุต

410

Pear salad with blue cheese dressing and honey roasted pecans สลัดแพร เสิรฟพรอมน้ำสลัดบลูชีสและถั่วพ�แคนอบน้ำผึ้ง

430

Crispy Japanese crab cakes with lime and wasabi dip เนื้อปูและสาหรายทอดแบบญี่ปุน เสิรฟพรอมซอสวาซาบิและมายองเนส

490

Seared tuna skewer café style with zucchini, chili and mint salad เนื้อปลาทูนาเสียบไม

460

เสิรฟพรอมสลัดผักซุกินี, พร�กหวานและสะระแหน

Arugula Salad with sautéed organic champignons, roasted walnuts, toasted sesame seeds and red wine vinaigrette (Organic & Vegetarian dish)

สลัดผักอารูกูรา เห็ดออรแกนิคแชมปยอง ถั่ววอลนัทและงาอบ น้ำสลัดไวนแดง
Roma tomato and mozzarella salad with fresh basil and balsamic reduction สลัดมะเข�อเทศและมอสซาเรลลาชีส

460

Deep fried squid with fresh mesclun lettuce and garlic aioli ปลาหมึกชุบแปงทอดและซอสไอโอลี่

490

Harrissa chicken wings with citrus marmelade ปกไกหมักพร�กฮาร�ซายาง เสิรฟพรอมแยมเลมอน

430

Parma ham shavings with fig and aged balsamic พารมาแฮม

430

Soups

มะเดื่อ และบัลซามิก
Caesar salad with herb croutons and Parmesan shavings ซีซารสลัดเสิรฟ
 พรอมพาเมซานชีส

Pastas

430

Daily fresh soup

395
290

ซุปประจำวัน

Classic French onion soup ซุปหอมใหญสไตลฝรั่งเศส

295

Créme of wild mushrooms with fresh herbs ซุปคร�มเห็ดและสมุนไพร

295

Tagliatelle with mushrooms, diced tomatoes, fresh cream and thyme
Spaghetti with fresh seafood, tomatoes and basil

พาสตาเสนไตยาเตเลคร�มซอสเห็ดและมะเข�อเทศ

460
480

สปาเก็ตตี้ทะเลซอสมะเข�อเทศโหระพา

Whole wheat pasta with extra virgin olive oil, organic mushrooms, garlic and fresh vegetables (Organic & Vegetarian dish)

460

เสนโอสว�ตพาสตา น้ำมันมะกอก, เห็ดออรแกนิค, กระเทียมและผัก
Lasagna al Forno

480

ลาซานญาเนื้อ

Penne or spaghetti with bolognese, carbonara or tomato & basil sauce เสนเพนเน

หร�อ สปาเก็ตตี้ ซอสโบโลเนส หร�อ ซอสคาร โบนารา หร�อ ซอสมะเข�อเทศโหระพา

Sandwiches & Burgers

Home made ravioli filled with gambas and sun dried tomatoes in basil cream ราว� โอลี่สอดไสแกมบัสมะเข�อเทศ

Club sandwich with chicken, bacon, fried egg and avocado on farmer bread คลับแซนว�ชไสไก,

ซอสคร�มโหระพา

เบคอน, ไขดาวและอะโวคาโด

440
490

480

Italian Panini with ham & emmental cheese ปานินี่แซนว�ชแฮมและชีส

480

Italian Panini with Parma ham & smoked provolone cheese ปานินี่แซนว�ชไสพารมาแฮมและชีสโพโวโลเน

480

Tuna and melted cheese in whole wheat bread แซนว�ชขนมปงโฮลว�ตไสทูนาชีส

480

Grilled marinated chicken in pita bread with garlic aioli ไกยางและขนมปงอบกระเทียมไอโอร�่

480

Smoked turkey sandwich with baguette and cranberry sauce แซนว�ชไกงวงรมควันและแครนเบอรร�่ซอส

460

Beef burger in sesame bun with cheese, tomato and onion-mustard relish เบอรเกอรเนื้อ

500

ชีส, มะเข�อเทศ และซอสหอมใหญมัสตารด

Grilled Black Angus sirloin steak sandwich in baguette with BBQ sauce แซนว�ชเนื้อแบลคแองกัสและซอสบารบีคิว
Note : all sandwiches and burgers are served with French fries

แซนว�ชทุกชนิดเสิรฟพรอมเฟรนชฟราย

All prices are inclusive of government tax and 10% service charge รายการนี้รวม 10% สำหรับคาบร�การและภาษีมูลคาเพ��ม
Please let us know if you have any spcial dietary requirements, food allergies or food intolerances

560

Mains

Potato cake with grilled mushrooms, roasted vegetables and goat cheese (Vegetarian dish) มันฝรั่งทอด, โกทชีส, เห็ดและผักยาง

490

Oven roasted boneless spring chicken with potato wedges and green beans with bacon ไกกระทงอบ เสิรฟพรอมมันฝรั่ง ถั่วแขกและเบคอน

570

Braised lamb shank in port wine sauce potato purée and sugar peas ขาแกะตุนไวนแดง มันฝรั่งบด และถั่วลันเตาหวาน

770

Seared salmon fillet with citrus balsamic glaze, sugar peas and basil potatoes

760

ปลาแซลมอนทอดเคลือบดวยซอสสม เสิรฟพรอมถั่วลันเตาหวานและมันฝรั่งผัดใบโหระพา
Grilled seabass fillet with tomato garlic salsa, mushrooms risotto and green asparagus

760

ปลากระพงทอด เสิรฟพรอมมะเข�อเทศกระเทียมซัลซา, เห็ดร�ซอตโตและหนอไมฝรั่ง สลัดผักอารูกูรา เห็ดออรแกนิคแชมปยอง ถั่ววอลนัทและงาอบ น้ำสลัดไวนแดง
Grilled mixed seafood & fish with citrus couscous กุง หอย และปลายาง เสิรฟพรอมคูสคูสเลมอน

760

Hoisin glazed pork cutlet with potato purée and caramelized apples สเต็กหมูพอรคชอปยางเคลือบดวยซอสฮอยซิน เสิรฟพรอมแอปเป�ลคาราเมล

740

Grilled lamb cutlets with garlic butter, green beans with bacon and rosemary potatoes ซี่โครงแกะยาง เสิรฟพรอมเนยกระเทียม, ถั่วแขกและซอสโรสแมร่ี

1,295

Grilled Australian beef sirloin steak with baked potato or French fries, sautéed mushrooms, green asparagus and Café de Paris butter

1,295

สเตกเนื้อสันนอกออสเตรเลีย เสิรฟพรอมมันอบหร�อเฟรนชฟราย ซอสคาเฟ เดอ ปาร�ส เห็ดผัดและหนอไมฝรั่ง
Grilled Australian beef tenderloin steak with baked potato or French fries,sautéed mushrooms, green asparagus and Café de Paris butter

1,480

สเตกเนื้อสันในออสเตรเลีย เสิรฟพรอมมันอบหร�อเฟรนชฟราย ซอสคาเฟ เดอ ปาร�ส เห็ดผัดและหนอไมฝรั่ง
Grilled Wagyu rib eye steak with baked potato or French fries, sautéed mushrooms, green asparagus and Café de Paris butter สเตกเนื้อวากิวร�บอาย

1,940

Served from 11.00 - 23.00 h

Pizzas

เสิรฟพรอมมันอบ หร�อเฟรนชฟราย ซอสคาเฟ เดอ ปาร�ส เห็ดผัดและหนอไมฝรั่ง
Margarita with roma tomatoes and mozzarella cheese พ�ซซาหนามะเข�อเทศและมอสซาเรลลาชีส

360

Vegetarian with tomato, mixed peppers, onion, mushrooms พ�ซซาเจหนามะเข�อเทศ, พร�กไทย, หอม และเห็ด

420

Hawaiian with ham, smoked bacon and pineapple พ�ซซาหนาแฮม เบคอนรมควันและสับปะรด

460

Pepperoni พ�ซซาหนาเปปเปอร โรนี่

460

Chicken supreme chicken, mushrooms, onion, peppers, olives, pineapple พ�ซซาหนาไก, เห็ด, หอม, พร�กไทย, มะกอก และสับปะรด

460

Four cheese pizza stilton, brie, English cheddar and mozzarella cheese พ�ซซาหนาชีส 4 แบบ

460

Tuna with kalamata olives, anchovies, onions and capers พ�ซซาหนาทูนามะกอก, แองโชว�่, หอม และเคเปอร

490

Seafood prawns, fish, mussels, calamari พ�ซซาหนากุง, ปลา, หอย และปลาหมึก

530

Smoked salmon with capers, Spanish onions, lemon zest topped with arugula salad and dill dressing พ�ซซาหนาปลาแซลมอน

530

Parma ham sun dried tomato, artichoke, and buffalo mozzarella with arugula salad พ�ซซาหนาพารมาแฮม

530

Bolognese braised beef, onions and oregano พ�ซซาซอสเนื้อโบโลเนส

530

Desserts

Extra toppings

65

Blueberry crumble cake บลูเบอรร�่ครัมเบิ�ลเคก

280

French coffee mousse cake เฟรนชคอฟฟ�มูสเคก

280

Nougat Glacé with candied fruits นูกาท เสิรฟพรอมผลไมอบแหง

280

Vanilla vacherin with black cherries วนิลาวัชร�น เสิรฟพรอมแบล็คเชอรร�่

280

Meringue with caramelized pineapple and passion fruit caramel เมอแรงคาราเมลสับปะรด

280

Grilled sweet banana split with hot fudge sauce กลวยยางราดดวยซอคโกแลต

280

Tropical fresh fruit platter ผลไมตามฤดูกาล

250

All prices are inclusive of government tax and 10% service charge

รายการนี้รวม 10% สำหรับคาบร�การและภาษีมูลคาเพ��ม

Noodles & Fried Rice
กวยเตี๋ยวและขาวผัด

Phad See Eaw Pak, Gai, Nuea, Moo or Talay ผัดซีอิ�วผัก (มังสว�รัติ), ไก, เนื้อ, หมู หร�อ ทะเล
Stir fried flat noodles with vegetables, chicken, beef, pork or seafood
Phad Thai Hor Khai ผัดไทหอไข Stir fried noodles with prawns wrapped in egg net
Phad Khi Mao Talay ผัดข�้เมาทะเล Stir fried flat noodles with chili, basil and seafood
Kuay Tiew Nam Moo, Gai or Nuea กวยเตี๋ยวน้ำหมู, ไก หร�อ เนื้อ Flat noodles soup with pork, chicken or beef
Rad Na Moo, Gai or Nuea ราดหนาหมู, ไก หร�อ เนื้อ Flat noodles in thickened gravy with pork, chicken, beef or seafood
Khao Phad Pak Ruam ขาวผัดผักรวม (มังสว�รัติ) Fried rice with mixed vegetables
Khao Phad Naem See Krong Moo Oon ขาวผัดแหนมซี่โครงหมูออน Fried rice with marinated pork spare ribs
Khao Phad Moo, Gai or Nuea ขาวผัดหมู, ไก หร�อ เนื้อ Fried rice with pork, chicken or beef
Khao Phad Kung or Talay ขาวผัดกุง หร�อ ทะเล Fried rice with prawns or seafood
Phad Kra Praw Rad Khao Moo, Gai or Nuea ผัดกะเพราราดขาว หมู, ไก หร�อ เนื้อ Stir fried pork, chicken or beef with hot basil and steamed rice
Phad Kra Praw Rad Khao Kung or Talay ผัดกะเพราราดขาว กุง หร�อ ทะเล Stir fried prawns or seafood with hot basil and steamed rice

310
450
450
380
380
310
395
370
440
370
395

Salad-Yum

สลัด หร�อ ยำ
Larb Gai, Moo or Nuea ลาบไก, หมู หร�อ เนื้อ
Spicy ground pork, chicken or beef salad with ground roasted rice
Yum Moo Yang or Nuea Yang ยำหมูยาง หร�อ เนื้อยาง
Spicy grilled pork or beef salad
Yum Talay ยำทะเล Spicy seafood with cucumber, tomato, and onion
Yum Pla Duk Foo ยำปลาดุกฟ�
Deep fried catfish salad with lemongrass, green mango, cashew nuts and shallot
Som Tam Kuay Tiew Lod สมตำกวยเตี๋ยวหลอด
Papaya salad with shrimps and vegetables wrap with flat noodles and dressing
Som Tam Thai Kung Yang and Khao Mun สมตำไทยกุงยางและขาวมัน
Papaya salad with grilled prawns and coconut rice

295
340
360
390
350
490

Desserts
ของหวาน

Pollamai Sod ผลไมสด Fresh seasonal fruit platter
Tab Tim Grob Maprao Oon ทับทิมกรอบมะพราวออน
Water chestnut dumpling with young coconut in coconut milk
Lord Chong Tang Thai Nam Kati Sod ลอดชองแตงไทยน้ำกะทิสด
Rice pearls and melon served with coconut milk and palm sugar
Sala Loy Kaew สละลอยแกว Thai sala in syrup
Ice Cream Ruam Mitr ไอศคร�มรวมมิตร Assorted ice cream Thai style

All prices are inclusive of government tax and 10% service charge

250
250
250
250
125

รายการนี้รวม 10% สำหรับคาบร�การและภาษีมูลคาเพ��ม

Appetizers

อาหารวาง
Poh Pia Thord Sai Kung ปอเปยะทอดไสกุง Deep fried spring rolls with shrimp and chili plum sauce
Poo Cha ปูจา Deep fried crab meat and ground pork in crab shell
Saté Moo, Gai or Nuea สะเตะหมู, ไก หร�อ เนื้อ Thai pork, chicken or beef skewers with peanut dip and traditional condiments

290
340
340

Phad-Stir Fried

ผัด

All served with steamed rice. / อาหารเสิรฟพรอมขาวสวย

Phad Kra Praw Moo, Gai, Nuea, Kung or Talay ผัดกะเพราหมู, ไก, เนื้อ, กุง หร�อ ทะเล

395

Stir fried pork, chicken, beef, prawns or seafood with hot basil

Gai Phad Med Mamuang ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต Stir fried chicken with cashew nuts and dry chili
Broccoli Phad Kung บร็อคโคลี่ผัดกุง Stir fried broccoli with shrimps
Pla Phad Preaw Wan, Kung, Gai or Moo ปลาผัดเปร�้ยวหวาน, กุง, ไก หร�อ หมู

370
370
395

Stir fried fish, prawns, chicken or pork with sweet and sour sauce

Pla Sam Rod ปลาสามรส Fried fish with three flavors sauce
Kung Kra Tiam กุงกระเทียม Stir fried prawns with garlic and pepper
Kung Ma Kham กุงแมน้ำซอสมะขาม Stir fried river prawns with tamarind sauce

440
495
495

Note: Extra order of steamed rice is charged 60 Bt net per portion. / เพ��มขาวสวยจานละ 60 บาท

Soup-Tom Yum

ซุป หร�อ ตมยำ
Tom Jude Tao Hoo Moo Sub or Gai ตมจ�ดเตาหูหมูสับ หร�อ ไก Tofu and vegetable clear soup with pork or chicken
Tom Yum Gai, Kung or Talay ตมยำไก, กุง หร�อ ทะเล Spicy and sour coconut milk soup with chicken, prawns or seafood
Tom Kha Gai or Talay ตมขาไก หร�อ ทะเล Galangal coconut milk soup with chicken or seafood

แกง

295
370/430
370/430

Curry-Gaeng

All served with steamed rice. / อาหารเสิรฟพรอมขาวสวย

Gaeng Phet Ped Yang แกงเผ็ดเปดยาง Roasted duck breast in red curry
Gaeng Massaman Gai or Nuea แกงมัสมั่นไก หร�อ เนื้อ Massaman curry with chicken or beef
Gaeng Kiew Wan Gai, Moo, Kung or Pak แกงเข�ยวหวานไก, หมู, กุง หร�อ ผัก Green curry with chicken, pork, prawns or vegetables
Panaeng Gai, Moo or Kung แพนงไก, หมู หร�อ กุง Thick coconut red curry with chicken, pork or prawns
Choo Chee Pla Salmon or Kung ฉูฉี่ปลาแซลมอน หร�อ กุง Thick coconut milk red curry with salmon or prawns
Khai Jeaw ไขเจ�ยว Plain omelet Thai style
Note: Extra order of steamed rice is charged 60 Bt net per portion. / เพ��มขาวสวยจานละ 60 บาท

Please let us know if you have any spcial dietary requirements, food allergies or food intolerances
All prices are inclusive of government tax and 10% service charge

รายการนี้รวม 10% สำหรับคาบร�การและภาษีมูลคาเพ��ม

420
395
395
410/480
440
195

