
APPETIZER 
Seasonal Salad     V, H  330
สลัดผักสด (ผักสลัดใบเข�ยว, มะเข�อเทศเชอร�่, แตงกวา, หอมหัวใหญ�)
เสิร�ฟพร�อมน้ำสลัดมะนาว
Mixed green salad, cherry tomatoes, cucumber,
spring onion, lemon balsamic dressing 

Traditional Caesar Salad            350
ซ�ซ�าร�สลัด โรยด�วยพาเมซานช�ส, ขนมป�งกรอบ
Parmesan cheese, crispy bread, ceasar dressing 

Tomatoes with Mozzarella 'di Buffalo' and Pesto     V  400 
มะเข�อเทศหั�นช��นเสิร�ฟกับมอสซาเรลล�าช�สราดด�วยซอสเพรสโต�
Sliced ripe tomatoes and mozzarella cheese with basil
and garlic dressing 

PIZZA
Margarita Pizza 370
ซอสมะเข�อเทศ, มอสซาเรลล�าช�ส และออร�กาโน�
Homemade tomato sauce, mozzarella cheese and oregano  

Seafood Pizza 470
ซอสมะเข�อเทศ, หอยแมงภู�, กุ�ง, ปลาหมึก และช�สมอสซาเรลล�า
Tomatoes, mussels, shrimps, lobster, squid and cheese 

SOUP
Roasted Pumpkin Cream Soup     V  350
ซุปฟ�กทอง   

Pasta
Selection of pasta spaghetti, penne, tagliatelle with sauce:

Tomato     V, H  350
ซอสมะเข�อเทศ

Bolognese 470
ซอสเนื้อ

Carbonara 470
คาโบนาร�า

ASIAN FAVORITES 
Tom Kha Gai     250
ต�มข�าไก�
Chicken and galangal in coconut milk soup

Massaman Nuea    370
แกงมัสมั�นเนื้อ
Massaman curry with peanuts, beef and sweet potatos

Tom Yum Goong     360
ต�มยำกุ�ง
Spicy sour prawn soup with straw mushrooms and lemongrass

Gai Pad Med Ma-Muang     200
ไก�ผัดเม็ดมะม�วง
Stir-fried chicken with cashew nuts

Goong Makam 250
กุ�งซอสมะขาม
Deep fried prawns with tamarind sauce

OFF THE CHEFS GRILL
Sauce selection: caper lemon butter, black pepper, 
red wine jus, Thai spicy sauce 
สเต็กเสิร�ฟพร�อม มันฝรั�งอบช�ส, ผักย�าง หร�อผักสลัด เสิร�ฟพร�อมน้ำสลัดรสเปร�้ยว
ซอสเสิร�ฟพร�อมสเต็ก : ซอสเม็ดเคเปอร�, พร�กไทดำ, ไวน�แดง, น้ำจิ�มแจ�ว

Pork Chop  650
สเต็กหมูพอร�คช�อปส� 

From the Rotisserie - Chicken Breast   650
สเต็กอกไก�

White Sea Bass    650
สเต็กปลากระพง

Grilled Salmon Fillet      850 
สเต็กปลาแซลมอน

Filet of Argentinean Beef    1,120
เนื้อสันในอาร�เจนตินา

SANDWICHES 

Vegetarian Club Sandwich      V, H  440
คลับแซนด�วิชผัก
Brioche sliced toast with grilled and com�ts Provencal vegetables, 
eggplant, tomatoes, capsicum, artichokes, rocket salad

Pullman Club Sandwich 470
พูลแมนคลับแซนวิช, ขนมป�งออการ�นิค, เบคอนอบกรอบ, ไก�รมควัน เสิร�ฟกับ เฟรนช�ฟราย, 
บาร�บีคิวซอส, ไข�ต�ม และ ช�ส
Toasted organic farmer loaf, crispy bacon, smoked chicken,
lettuce, tomatoes, French fries, smoky bbq sauce, 
boiled egg and cheddar cheese 

Cheese Burger 650
เบอร�เกอร�เนื้อวากิวย�าง เสิร�ฟกับสลัดผักและมันฝรั�งทอด
Grilled Wagyu beef burger, tomato, cheddar, 
onion, fried egg, tomato chutney and French fries 

DESSERTS
Ice Cream / Assorted Flavours  
Assorted �avours please ask you server    150
ไอศคร�มหลากหลายรสชาติ  

Warm Chocolate Brownie 290
เค�กบราวด�นี่ เสิร�ฟพร�อมซอสช็อกโกแลต และไอศกร�มวานิลลา
Rich chocolate sauce and vanilla bean ice cream

Tiramisu    250
ทิรามิสุ
Mascarpone cheese mousse with biscuit dipped in espresso coffee    
 
Fresh Fruit Salad      250
สลัดผลไม�รวม 

Thai Carving Fruit Platter      320
ผลไม�สดตามฤดูกาล    
Seasonal fresh sliced fruit with fruit coulis

Our testimony : honesty and transparency.
All prices are net and inclusive of service charge and government tax. 

H  : healthy  อาหารเพ�อ่สุขภาพ
V  : vegetarian  อาหารมังสวิรัติ
 : gluten free  ปราศจากกลูเตน
 : contains nuts มีส�วนผสมของถั�ว

A LA CARTE MENU


