
เมนูสำหรับ
ห้องพัก



เมนูอาหารเช้า

 

ตะกร้าขนมอบ 480

340

320

อาหารเช้าแบบนานาชาติ

ขนมปังฮาร์ดโรล
ครัวซองต์

ขนมปังโฮลวีต
ไวท์โทส/บราวน์โทส

ขนมปังเดนิช
มัฟฟิ่น

 

เครื่องเคียงต่างๆ

เนยเค็ม, เนยจืด, แยมมาร์มาเลดส้ม, เครื่องเคียงประเภทดองและแช่อิ่ม,
ช็อกโกแลตฮาเซลนัทสเปรด, น้ำผึ้ง & สามารถสั่งขนมปังที่ไม่มีกลูเตนเพิ่มเติมได้

 

ปรุงร้อนจากกระทะ 

แพนเค้กหรือวาฟเฟิล เสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมแพนเค้กและซอสสตอเบอร์รี่

ธัญพืช

ตัวเลือก: มูสลี่ผสมเบอร์รีอบแห้ง, คอร์นเฟลค, โกโก้ครั้นซ์, ข้าวสาลีเกล็ดผสมลูกเกด,
เสิร์ฟพร้อมนมไขมันเต็มส่วน หรือนมไขมันต่ำ หรือนมถั่วเหลือง

 

อาหารจานเย็นทำจากเนื้อสัตว์

เลือกสองสิ่งต่อไปนี้: เนยแข็งชีสสวิส, เชดดาชีส, อาหารเนื้อตัดเย็น2 ชนิด 

(6.30 น. - 11.00 น.)

380

อาหารจานผลไม้

ผลไม้สดตามฤดูกาล

280

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



เมนูอาหารเช้า

 

โยเกิร์ต

อาหารเช้าแบบนานาชาติ

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ หรือโยเกิร์ตไขมันต่ำ หรือโยเกิร์ตปรุงแต่งรสผลไม้ 

สลัดผักอาหารเช้า

สลัดผักใบเขียวพร้อมน้ำสลัด 

ไข่สดจากฟาร์ม

ปรุงตามความชอบของลูกค้า:  ไข่ที่ทอดแบบไม่กลับด้าน, ไข่เบเนดิกต์, ทอดแบบกลับด้าน 
ไข่แดงไม่สุก, ไข่ดาวน้ำ, ไข่ดาวน้ำ. ไข่ต้มสุก. ไข่ลวก. พร้อมขนมปังไวท์โทสหรือบราวน์โทส
เครื่องเคียง: ถั่วอบ,  มันฝรั่งทอด, มะเขือเทศย่าง, ไส้กรอกไก่

 

ไข่เจียว

ไข่เจียว3 ฟอง แบบปกติหรือไข่เจียวเฉพาะไข่ขาว:
ส่วนผสมไส้ไข่เจียว : เนยชีส, เห็ด, หัวหอม, ผักชี, มะเขือเทศ, แฮม, พริกหวาน
เครื่องเคียง : ถั่วอบ, มันฝรั่งทอด, มะเขือเทศย่าง, ไส้กรอกไก่

 

เครื่องเคียงอาหารเช้า :

ถั่วอบ, มันฝรั่งทอด, มะเขือเทศย่าง, ไส้กรอกไก่

(6.30 น. - 11.00 น.)

280

220

240

300

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



 

(The ancient Peranakan family)

 

 

 

 

 

  

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่

ผัดหมี่ฮกเกี้ยนแบบภูเก็ต 260
ผัดหมี่เหลืองฮกเกี้ยนแบบภูเก็ตใส่ผักพื้นเมือง ผัดกับซีอิ๊วดำ และ ไข่

ผัดหมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ต 310
ผัดหมี่เหลืองสดสไตล์ภูเก็ต, ผักพื้นบ้าน, ซีอิ๊วดำ, ไข่ดาวกุ้ง

ผัดหมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ต / หมู / เนื้อ 290
ผัดหมี่เหลืองสดสไตล์ภูเก็ตผักพื้นบ้านซีอิ๊วดำไข่ดาว / ไก่ / หมู / เนื้อ

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

หมูฮ้อง ภูเก็ต 285
หมูสามชั้นตุ๋น กับ กระเทียมพริกไทยดำ ซีอิ้ว และ รากผักชี เสิรฟ์พร้อมข้าวสวย 

ใบเหลียงผัดไข่ 180
ใบเหลียงพื้นเมืองภูเก็ตผัดกับไข่

เมนูอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

(11.00 น. - 23.00 น.)



 

อาหารไทยทานเล่น
ปอเปี๊ยะปู 255
ปอเปี๊ยะทอดกรอบ ยัดไส้เนื้อปู ราดซอสพริกรสหวาน

ซุปแบบไทย

ต้มข่าไก่  250
น้ำชุปใส่กะทิกับเนื้อไก่ เพิ่มกลิ่นหอมด้วยมะกรูด ข่า เห็ดพื้นเมือง และหอมแดง

ต้มยำกุ้ง  300
ซุปรสเผ็ดใส่กุ้งกุลาดำ ตะไคร้ และพริกสด

สลัดไทย

ส้มตำ 180
ส้มตำมะละกอ ใส่กุ้งแห้ง มะเขือเทศ ถั่งฝักยาว ถั่วลิสง ปรุงรสด้วยมะนาว และน้ำปลา

ลาบไก่  275
ลาบไก่สับ

สะเต๊ะไก่ 295
เนื้อไก่เสียบไม้ย่าง หมักกับเครื่องเทศแบบไทย เสิร์ฟพร้อมซอสถั่วลิสง

ถุงทอง 240
ถุงทองทอดกรอบไส้ผัก เสิร์ฟพร้อมซอสสับปะรด

ขนมจีบกุ้ง 310
ขนมจีบกุ้ง  เสิร์ฟพร้อมซอสพริก

ของว่างรวม 325
ปอเปี๊ยะกุ้ง สะเต๊ะไก่ ถุงทอง ขนมจีบกุ้ง

 

เมนูอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่

(11.00 น. - 23.00 น.)



 

แกงไทย

แกงเขียวหวานไก่  310
แกงกะทิเขียวหวาน ใส่เนื้อไก่ ใบโหระพา มะเขือพวง และใบมะกรูด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

แกงแดงกุ้ง 395
แกงแดงใส่กุ้งและหน่อไม้ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

มัสมั่นเนื้อ /ไก่ 350/310
เครื่องแกงปรุงด้วยตัวเลือกเนื้อหรือเนื้อไก่ ถั่วลิสง มันฝรั่งและหอมใหญ่ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

อาหารไทยจานหลัก

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง  315
เนื้อไก่ผัดพริกหยวก เห็ด หริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

ผัดกระเพราหมู /ไก่ 285/310
เนื้อไก่หรือเนื้อหมูสับผัดกับกระเทียม พริก และใบกระเพรา เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย 260
ผักหลากชนิดตามฤดฎูกาลผัดน้ำมันหอย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

ปลาหมึกผัดพริกเผา 330
ปลาหมึกผัดซอสเกรวี่น้ำพริกผา เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิ

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



ข้าวและก๋วยเตี๋ยว
ผัดไทยกุ้ง /ไก่  320/290

เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ใส่ไข่เต้าหู้ ซอสมะขาม ถั่วงอก ถั่วลิสงอบปรุงด้วยตัวเลือกกุ้งหรือเนื้อไก่

ข้าวผัด 240
ข้าวหอมมะลิผัดปรุงด้วยตัวเลือกแบบมังสวิรัติ เนื้อไก่เนื้อหมู เนื้อ หรือกุ้งเสิร์ฟพร้อมไข่ดาว
ข้าวผัดไก่ / หมู่ / เหนือ: ข้าวผัดไก่ / หมู / เนื้อ 290
ข้าวหอมมะลิผัดกับไข่ดาวเลือกไก่ / หมู / เนื้อ

ข้าวผัดกุ้ง: ข้าวผัดกุ้ง 310
ข้าวหอมมะลิผัดกับไข่ดาวและกุ้ง

ข้าวผัดกระเทียม 120
ข้าวหอมมะลิผัดกับกระเทียม

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



อาหารนานาชาติ

หมูก้อนทอด  270
เสิร์ฟพร้อมซอสครีมชีสพาร์สลีย์ เซาเออร์เคราท์และแตงกวาดอง

กัมบัส อัล อาคิโย่(กุ้งผัดกระเทียมแบบสเปน) 325
กุ้ง กระเทียม พาร์สลีย์ เนย น้ำมันมะกอก น้ำมะนาว ขนมปังฟอคคาเซีย

กรีกสลัด 240
แตงกวา หัวหอม เฟต้าชีส พริกหยวก ผักกาดโรเมนมะกอกดำ

ซีซาร์สลัด 270
ผักกาดโรเมน ขนมปังกรอบฟอคคาเซีย พาร์มีซานชีสพริกไทยดำบด น้ำสลัดซีซาร์

เครื่องเคียงสลัด
เบคอน                       20 
เนื้ออกไก่อบ                                   70
กุ้ง (4ชิ้น)                   90 

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



อาหารจานหลัก

สเต็กเนื้อสันนอก  695
สเต็กเนื้อสันนอกจากออสเตรเลียผักย่าง น้ำมันมะกอกมันฝรั่งบด องุ่นอบแห้งมะเขือเทศเชอรี่
ไวน์ซอสออสเตรเลียคาเบอร์เน่ต์

เบอร์เกอร์เนื้อวากิว 490
ขนมปังงาบรีออช เชดดาร์ชีส ผักดอง มะเขือเทศ หัวหอมผัด เห็ดผัด ดิจองมายองเนส สลัดและมันฝรั่งทอด

เฟตตูชินี่อัลเฟรโดไก่ /แซลมอน 325 / 495
เฟตตูชินี่พาสต้าผัดกับหัวหอมกระเทียม ใบโหระพา และซอสอัลเฟรโดโป
ะหน้าด้วยเนื้ออกไก่อบ หรือเนื้อปลาแซลมอนย่าง

เพนเน่อาราเบียตต้า   
285

พาสต้าเส้นเพนเน่ ซอสมะเขือเทศ โหระพาสด พริกขี้หนูหั่นซอย หอมแดง กระเทียม พาร์มีซานชีส

สปาเก็ตตี้โบลองเนส (สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ) 310
พาสต้าเส้นสปาเก็ตตี้ผัดกับเนื้อสับและซอสมะเขือเทศพาร์มีซานชีสน้ำมันโหระพา ใบโหระพาสด

สปาเก็ตตี้ฟรุตติดิมาเร่ (สปาเก็ตตี้รวมมิตรทะเล) 360
พาสต้าเส้นสปาเก็ตตี้ผัดกับกุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ พาร์สลีย์ ซอสมะเขือเทศและพาร์มีซานชีส

พิซซ่า

มาร์การิต้าพิซซ่า  330
ใบโหระพาสดซอสมะเขือเทศโฮมเมดมอสซาเรลล่ามะเขือเทศ

เฟลมมิ่งโปรตุกีสพิซซ่า   365
พริกป่น เห็ด เฟต้าชีส มะกอก หัวหอมผัด ชีส พาร์มีซานชีส ซอสมะเขือเทศ และมอสซาเรลลา

ฟรุตติดิมาเร่พิซซ่า (พิซซ่ารวมมิตรทะเล) 395
กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ พาร์สลีย์ ซอสมะเขือเทศและมอสซาเรลลา

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



เมนูปิดท้าย

สตรอเบอรี่ชีสเค้ก    225
ชีสเค้ก โรยหน้าด้วยสตรอเบอร์รี่คูลี่ส์ และถั่วป่น

ไอศครีมกะทิพร้อมเครื่องเคียงตำรับไทย 210
ถั่วอบ เยลลี่มะพร้าว ทับทิมกรอบ ขนุนอ่อน ข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน 

ข้าวเหนียวมะม่วง  165
มะม่วงไทย ข้าวเหนียว น้ำกะทิ ถั่วทอง

ผลไม้สดของภูเก็ต 195
ผลไม้สดของภูเก็ตคัดสรรตามฤดูกาล

ไอศครีม  

1 ลูก 120

2ลูก 200

วานิลา สตรอเบอร์รี่ ช็อคโกแลต กะทิ มะม่วง

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%

  นม          ถั่ว               เผ็ด             อาหารทะเล          แป้ง            แนะนำ         แรงบันดาลใจจากที่นี่



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

ค็อกเทลแบบพิเศษ

อวิสต้า  360
ครีมเดอพีชเสาวรสมะนาวสปาร์คกลิ้งไวน์ใบไทม์และส้มอบแห้ง

มาร์การิต้ามะม่วงน้ำดอกไม้ 355
เอลโตโร่โกลด์เตกีล่ามะนาวสดเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ใบโหระพา

แม่โขงทรอปิคอล  320
วิสกี้หงษ์ทองน้ำมะม่วงน้ำลิ้นจี่มะนาวไข่ขาวโซดา

เอสเพรสโซมาร์ตินี่  310
สเมอร์นอฟวอดก้าคาลัวแอนด์เบย์ลี่ส์ไอริชครีม

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

ค็อกเทลแบบดั้งเดิม

ไคพิโรสก้า  290
สเมอร์นอฟมะนาวชิ้นน้ำตาลทรายขาว

คอสโมโพลิแทน  295
สเมอร์นอฟทริปเปิ้ลเซคน้ำแครนเบอร์รี่น้ำมะนาว

ลองไอแลนไอซ์ที  320
บีฟีตเตอร์จินสเมอร์นอฟวอดก้าซอซ่าซิลเวอร์เตกีลาฉลองเบย์รัมทริปเปิ้ลเซคน้ำเชื่อมมะนาวโคคาโคล่า

เนโกรนี  300
แคมปารี่สวีทเวอร์มุทแทนกาเรย์จินส้มหั่นชิ้นบาง

พีน่าโคลาด้า  295
ฉลองเบย์รัมมาลิบูน้ำสับปะรดน้ำกะทิครีมสับปะรด

โมฮีโต้  295
บาคาร์ดีซูพีเรียใบสะระแหน่สดมะนาวไทยน้ำเชื่อมน้ำมะนาวโซดา

ไหมไทย  295
กัปตันมอร์แกนสไปซ์กัปตันมอร์แกนดาร์กทริปเปิ้ลเซคน้ำเชื่อมออจีทน้ำเชื่อมน้ำมะนาว

มาร์การิต้า  290
ซอซ่าซิลเวอร์เตกีลาทริปเปิ้ลเซคน้ำมะนาวสดน้ำเชื่อม

ทอม คอลลิน  290
แทนกาเรย์จินน้ำมะนาวน้ำเชื่อมโซดามะนาว

วิสกี้ซาว  295
จิมบีมวิสกี้น้ำมะนาวสดน้ำเชื่อมเชอร์รี่แช่บรั่นดี

เลมอนดรอปมาร์ตินี่ 295
สเมอร์นอฟซีตรัสทริปเปิ้ลเซคน้ำเชื่อมน้ำมะนาวสด

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

ม็อกเทล

จัสพีชชี่  180
น้ำเชื่อมพีชน้ำมะนาวสดน้ำแข็ง

อันดามันซัน  220
โหระพาสตรอเบอร์รี่เกรนาดีนจินเจอร์แอล

ไทยเบซิลเลมอนเนด 195
โหระพาน้ำเชื่อมมะนาวจินเจอร์แอล

ไทยสไปซ์แพชชั่นฟรุตโซดา  220
น้ำเสาวรสสดเนื้อเสาวรสศรีราชาสไปซ์สไปรท์

เบียร์ 

สิงห์(ไทย)  150

สิงห์ไลท์(ไทย)  150

ช้าง(ไทย)  150

ไทเกอร์(สิงคโปร์)  150

ชาตรีไอพีเอ (คราฟต์เบียร์ของภูเก็ต) 180

ไฮเนเก้น (เนเธอร์แลนด์) 160

โคโรน่า(เม็กซิโก)  220

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

น้ำอัดลม

โคคาโคล่า, โค้กไลท์ 120

น้ำส้มแฟนต้า, สไปรท์ 120

จินเจอร์แอล  120

น้ำโทนิค, โซดา  110

กระทิงแดง  130

น้ำผลไม้แช่เย็น

แอปเปิ้ล  120

แครนเบอร์รี่  120

น้ำผลไม้สด
(น้ำผลไม้คั้นสดจากผลไม้ท้องถิ่น)

แตงโม  150

ส้ม  160

มะม่วง  145

มะพร้าวอ่อน  150

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

น้ำผลไม้ปั่น
(ใช้เนื้อผลไม้แท้)

สตรอเบอร์รี่  160

มะม่วง  140

สมูทตี้

กล้วย  120

มะม่วง  135

ผลไม้รวม
(สับปะรด,กล้วย,มะพร้าว,กะทิ)

 135

ไอศครีมมิลค์เชค 

วานิลา  120

สตรอเบอร์รี่  135

ช็อคโกแลต  135

น้ำดื่ม

อควาปานน่า (น้ำแร่ชนิดไม่มีฟอง, 500 มล.) 120

อควาปานน่า (น้ำแร่ชนิดไม่มีฟอง, 750 มล.) 210

ซานเพลลีกรีโนน้ำแร่ชนิดมีฟอง(ขนาดเล็ก, 500 มล.)  155

ซานเพลลีกรีโนน้ำแร่ชนิดมีฟอง(ขนาดใหญ่, 750 มล.) 245

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

กาแฟ

อเมริกาโน, เอสเพรสโซ, กาแฟดำ, ลองแบล็ค 120

คาปูชิโน,ลาเต้,ม็อคค่า 130

กาแฟเย็นไทย

ดับเบิ้ลเอสเพรสโซ  150

ช็อคโกแลตร้อน  120

กาแฟเย็น, คาปูชิโนเย็น,ลาเต้เย็น 150

โอเลี้ยง  110

กาแฟเย็นแบบไทย (ใส่นม) 120

ชา

อิงลิชเบรกฟาสต์ ชาอู่หลงแบบดั้งเดิม เอิร์ลเกรย์ ดาร์จีลิง คาโมมายล์
ชาเขียวญี่ปุ่นเซนฉะ ชาเปปเปอร์มินต์ ชารสพีชและมะนาว ชาสตรอเบอร์รี่ 

 140

ชาดำเย็น  120

ชาเย็นแบบไทย 120

ชามะนาว 140

ชารสพีช 140

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

APÉRITIFS

Aperol  250
(Italy)  

Pernod  290
(France)

Ricard  250
(France)

Martini Bianco, Rosso, Dry  250
(Italy)

GIN

Tanqueray  350
(Scotland)

Gordon’s  290
(Scotland)    

Bombay Sapphire  350
(England)   

Hendricks  550
(handcrafted from Scotland)

SPIRITS 

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

RUM & CACHAÇA

Pampero Blanco 290
(Venezuela)

Captain Morgan  290
(Jamaican)  

Bacardi Superior 290
(Cuba)

Havana 7-Year-Old Spiced 350
(Cuba)

Chalong Bay  290
(Natural handcrafted cane, Thailand)  

LIQUEUR

Malibu  290

Bailey’s Irish Cream 350

Cointreau    350

Southern Comfort 290

Drambuie  490

Kahlua  350

Sambuca  290

SPIRITS 

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

VODKA

Ketel One  450
(Netherlands) 

Cîroc  450
(France)

Belvedere  450
(Poland)   

Grey Goose  450
(France)

Absolut  290
(Sweden) 

Smirnoff  270
(Russia)

(Speyside) 

SINGLE MALT (SCOTLAND)

Glenfiddich 12 Year Old 490

(Speyside) 
Glenfiddich 15 Year Old 790

(Speyside) 
Glenlivet 12 Year Old 490

(Speyside) 
Glenlivet 15 Year Old 690

(Isle of Islay) 
Lagavulin 16 Year Old 990

(Isle of Islay) 
Laphroaig 10 Year Old 790

SPIRITS 

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label 290
(Highland)  

Johnnie Walker Black Label 390
(Highland)

Chivas Regal 12 Year Old 390
(Speyside) 

Hong Thong  220
(Thailand)

 

BOURBON & RYE

Bulleit Bourbon 450
(USA)

Jack Daniel’s  350
(USA)

Jim Beam  350
(USA)

Canadian Club  350
(Canada)

 

SPIRITS 

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%



เมนูเครื่องดื่มรูมเซอร์วิส

SPARKLING

Domaine Chandon Brut, Australia 490

WHITE

Sunnycliff Sauvignon Blanc, Australia 350

Terrazas Altos Chardonnay, Argentina 390

Longo Pinot Grigio, Italy 410

RED

Crane Lake Pinot Noir, California 350

Terrazas Altos Cabernet Sauvignon, Argentina 390

Longo Nero D’Avola, Italy 410

ROSE

Sacha Lichine Le Poussin, France 390

 

Wines by the glass

ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีค่าบริการ 10% และภาษีรัฐบาล 7%


