เมนู อ าหาร ลิ โ ด้ บ าร์
อาหารทานเล่ น
ปอเปี๊ยะทอด

255

ถุงทอง

240

ปลาหมึกคลุกเกล็ดขนมปังทอด

300

ปีกไก่ทอดซอสน้ำผึ้งศรีราชา

270

มันฝรั่งอบกระเทียมชีสพาเมซาน

210

ปอเปี๊ยะผักทอดกรอบ ราดซอสบ๊วย
ถุงทองทอดกรอบไส้ผัก เสิร์ฟพร้อมซอสสับปะรด
ปลาหมึกผสมพริกทอดกรอบ พริกทอด ผักดอง ซอสอัลยอลีมายองเนสรสมะนาว
บัตเตอร์มิลค์และปีกไก่หมักแป้งทอดกับน้ำผึ้งไทยออร์แกนิก
เสิร์ฟพร้อมซอสศรีราชาผสมบลูชีส และผักแบบต่างๆ
มันฝรั่ง กระเทียมทอด พาเมซานชีส ซอสอัลยอลีมายองเนสรสกระเทียม

ของทานเล่ น

แซนวิช เบอร์เกอร์ และอาหารห่อแป้ง เสิร์ฟพร้อมตัวเลือกมันฝรั่งทอดและสลัด

สะเต๊ะไก่

295

กุ้งกระเทียมแบบสเปน

325

ต้มข่าไก่

250

กรีกสลัด

240

ซีซาร์สลัด

270

เนื้อไก่เสียบไม้ย่าง หมักกับเครื่องเทศแบบไทย เสิร์ฟพร้อมซอสถั่วลิสง หัวหอมและแตงกวาดอง
กุ้ง กระเทียม ผักชีฝรั่ง เนย น้ำมันมะกอก น้ำมะนาว ขนมปังฟอคคาเซีย
น้ำชุปใส่กะทิกับเนื้อไก่ เพิ่มกลิ่นหอมด้วยมะกรูด ข่า เห็ดพื้นเมือง และหอมแดง
แตงกวา หัวหอม เฟต้าชีส พริกหยวก ผักกาดโรเมน มะกอกดำ
ผักกาดโรเมน ขนมปังกรอบฟอคคาเซีย พาร์มีซานชีส พริกไทยดำบด น้ำสลัดซีซาร์

เครื่องเคียงสลัด
เบคอน
เนื้ออกไก่อบ
กุ้ง (4 ชิ้น)

20
70
90

เบอร์เกอร์เนื้อวากิว

490

ลิโด้แซนด์วิชไก่งวง

325

ขนมปังงาบรีออช เชดดาร์ชีส ผักดอง มะเขือเทศ หัวหอมผัด เห็ดผัด ดิจองมายองเนส สลัดและมันฝรั่งทอด
ขนมปังกรอบฟอคคาเซีย ดิจอง มายองเนส อกไก่งวงรมควัน เชดดาร์ชีส เบคอน ผักกาดหอม
มะเขือเทศและไข่ดาว

เมนู อ าหาร ลิ โ ด้ บ าร์
พิ ซ ซ่ า
มาร์เจอริต้าพิซซ่า

330

เฟลมมิ่งโปรตุกีสพิซซ่า

365

ฟรุตติเดอแมพิซซ่า (พิซซ่ารวมมิตรทะเล)

395

Fresh basil, house made tomato sauce, mozzarella, tomatoes

พริกป่น เห็ด เฟต้าชีส มะกอก หัวหอมผัด ชีส พาร์มีซานชีส
ซอสมะเขือเทศ และมอสซาเรลลา
กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ พาร์สลีย์ ซอสมะเขือเทศ และมอสซาเรลลา

ของหวาน
สตรอเบอรี่ชีสเค้ก

225

ข้าวเหนียวมะม่วง

165

ผลไม้สดของภูเก็ต

195

แตงโมสไลซ์

180

ชีสเค้ก โรยหน้าด้วยสตรอเบอร์รี่คูลี่ส์ และถั่วป่น
มะม่วงไทย ข้าวเหนียว กะทิ ถั่วทอง
ผลไม้สดของภูเก็ตคัดสรรตามฤดูกาล

ไอศครี ม

ไอศครีมมะพร้าวในลูกมะพร้าวอ่อน

ถั่วอบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เยลลี่มะพร้าว ข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน

1 สกู๊ป
2 สกู๊ป
ไอศครี ม

140

1 สกู๊ป
2 สกู๊ป

120

195

วานิลลา • สตรอเบอร์รี่ • ช็อคโกแลต • กะทิ • มะม่วง
200

เมนู เ ครื ่ อ งดื ่ ม ลิ โ ด้ บ าร์
ค็ อ กเทลแบบพิ เ ศษ
อวิสต้า ทรอปิคอล ไดคีรี

310

คูล คิวคัมเบอร์ โมฮีโต้

320

บลู ภูเก็ตเทียน

330

กะรน บีชไซด์

325

บาคาร์ดีซูพีเรียรัม มาลิบูเหล้ารัมมะพร้าว คาลัว น้ำสับปะรด น้ำมะนาว
ฉลองเบย์รัม น้ำเชื่อมอ้อย น้ำมะนาว แตงกวาฝานชิ้นบาง ใบสะระแหน่สด โซดา
สเมอร์นอฟวอดก้า บาคาร์ดีรัม บลูครูราโซ่ น้ำสับปะรด น้ำมะนาว น้ำเชื่อม
บอมเบย์จิน เหล้าหวานรสส้ม น้ำมะนาว น้ำเชื่อม ใบสะระแหน่ ชิ้นส้ม

ค็อกเทลปั่น
ทรอปิคอลครัช

325

มาร์การิต้า แตงโมไทยจินตหรา

315

เบอรี่ส์ เบซิล ไดคีรี

325

แกรนด์ ลิโดริต้า

420

มาลิบูเหล้ารัมมะพร้าว เนื้อมะม่วง น้ำกะทิ น้ำสับปะรด น้ำเชื่อมกลิ่นทับทิม น้ำมะนาว
น้ำเชื่อมกลิ่นอบเชย
เอลโตโร่ซิลเวอร์เตกีล่า เหล้าหวานรสส้ม ครองโทร์ มะนาว
บาคาร์ดีรัม ใบสะระแหน่ ส่วนผสมเหล้าโมฮิโต้ ส่วนผสมน้ำเชื่อมและมะนาว
โคโรน่าเบียร์ เอล โตโร่ โกลด์ เตกีล่า ใบสะระแหน่สด มะนาวไทย น้ำเชื่อม น้ำมะนาว

ค็ อ กเทลแบบดั ้ ง เดิ ม
ไคพิโรสก้า

290

คอสโมโพลิแทน

295

ลองไอแลนไอซ์ที

320

สเมอร์นอฟ มะนาวชิ้น น้ำตาลทรายขาว
สเมอร์นอฟ เหล้าหวานรสส้ม ทริปเปิ้ลเซค น้ำแครนเบอร์รี่ น้ำมะนาว
บีฟีตเตอร์จิน สเมอร์นอฟวอดก้า ซอซ่าซิลเวอร์เตกีลา ฉลองเบย์รัม เหล้าหวานรสส้ม
ทริปเปิ้ลเซค น้ำเชื่อม มะนาว โคคาโคล่า

เมนู เ ครื ่ อ งดื ่ ม ลิ โ ด้ บ าร์
เนโกรนี

300

พีน่า โคลาด้า

295

โมฮีโต้

295

ไหมไทย

295

มาร์การิต้า

290

ทอม คอลลิน

290

วิสกี้ ซาว

295

เลมอนดรอปมาร์ตินี่

295

อะเพอรอล สปริตซ์

330

แคมปารี่ สวีทเวอร์มุท แทนกาเรย์จิน ส้มหั่นชิ้นบาง
ฉลองเบย์รัม มาลิบู น้ำสับปะรด น้ำกะทิ ครีม สับปะรด
รัม บาคาร์ดีซูพีเรีย ใบสะระแหน่สด มะนาวไทย น้ำเชื่อม น้ำมะนาว โซดา

กัปตันมอร์แกนสไปซ์ กัปตันมอร์แกนดาร์ก ทริปเปิ้ลเซค เหล้าหวานรสส้ม
น้ำเชื่อมออจีท น้ำเชื่อม น้ำมะนาว
แอลโตโรซิลเวอร์เตกีลา เหล้าหวานรสส้ม ทริปเปิ้ลเซค น้ำมะนาวสด น้ำเชื่อม
แทนกาเรย์จิน น้ำมะนาว น้ำเชื่อม โซดา มะนาว
จิมบีมวิสกี้ น้ำมะนาวสด น้ำเชื่อม เชอร์รี่แช่บรั่นดี
สเมอนอฟวอดก้ารสส้ม เหล้าหวานรสส้ม ทริปเปิ้ลเซค น้ำเชื่อม น้ำมะนาวสด
เหล้าอะเพอรอล เปอร์เซสโก โซดา เปลือกส้ม

ม็ อ กเทล
จัสพีชชี่

180

อันดามันซัน

220

ไทยเบซิลเลมอนเนด

195

น้ำเชื่อมพีช น้ำมะนาวสด น้ำแข็ง
โหระพา สตรอเบอร์รี่ เกรนาดีน จินเจอร์แอล
โหระพา น้ำเชื่อม มะนาว จินเจอร์แอล

เมนู เ ครื ่ อ งดื ่ ม ลิ โ ด้ บ าร์
เบี ย ร์
สิงห์ (ไทย)

150

สิงห์ไลท์ (ไทย)

150

ช้าง (ไทย)

150

ไทเกอร์ (สิงคโปร์)

150

ชาตรีไอพีเอ (คราฟต์เบียร์ของภูเก็ต)

180

ไฮเนเก้น (เนเธอร์แลนด์)

160

โคโรน่า (เม็กซิโก)

220

ราคาทั้งหมดเป็นเงินไทยบาท และยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษี 7%

