STARTERS อาหารทานเลน
THB

Gai Yang · ไกยาง

Chargrilled chicken in a Thai marinade served with fresh vegetables, fries & sweet chili & spicy dipping sauces

ไกยางหมักซอสสูตรไทยแท เสิรฟพรอมผักสด เฟรนชฟราย และน้ำจ��มแบบหวาน หร�อแบบเผ็ด

Chicken or Pork Satay · สะเตะไก หร�อ หมู

185
185

Chargrilled chicken or pork skewers marinated in coconut milk, turmeric and herbs.
Served with pickled cucumber and Thai peanut sauce

ไก หร�อ หมูหมักปรุงรสดวยน้ำกะทิ ขมิ�นและสมุนไพรไทยเสียบไมยาง เสิรฟพรอมแตงกวาดอง และน้ำจ��มถั่วลิสงรสชาติไทยแท

Pomelo Salad · ยำสมโอ

195

Fresh pomelo, shallot, kaffir lime leaves and prawns with Thai seasoning sauce

สมโอสด หอมแดง ใบมะกรูด และกุงสด ปรุงดวยเคร�่องปรุงรสแบบไทยแท

Somtam Kor Moo Yang · สมตำคอหมูยาง

195

Spicy green papaya salad served with Thai BBQ pork and sweet chili sauce

สมตำเสิรฟพรอมคอหมูยางและน้ำจ��มแจว

SOUPS ซุป
THB

Cream of Mushroom Soup · ซุปคร�มเห็ด

170

Traditional creamy soup of fresh wild shitake mushrooms served with crispy parmesan bread

ซุปคร�มเห็ดหอมสูตรตนตำรับ เสิรฟคูกับขนมปงกรอบชีสพารเมซาน

Tom Kha Gai · ตมขาไก

175

Traditional coconut milk soup with chicken, galangal, kaffir lime leaves, lemongrass,
tomato, straw mushrooms, shallot and coriander

ตมขาไกรสชาติไทยแทตนตำรับ เนื้อไกปรุงรสดวยขา ตะไคร ใบมะกรูด เห็ดฟาง มะเข�อเทศ หอมแดง และผักชี

Tom Yum Goong · ตมยำกุง

195

Authentic spicy and sour soup recipe with prawns, galangal, kaffir lime leaves,
lemongrass, tomato, mushrooms, chili paste and shallot

ตมยำกุงรสเปร�้ยวเผ็ดอยางไทยแท ดวยสวนผสมของขา ใบมะกรูด ตะไคร มะเข�อเทศ เห็ด น้ำพร�กเผา และหอมแดง

SALADS สลัด
THB

Healthy Potato Salad ∙ สลัดมันฝรั่ง

195

Chilled roasted potatoes, pumpkin, green beans, sun-dried tomatoes, wild rocket, pomegranate
and pumpkin seeds with fresh goat cheese, sea salt, pepper & olive oil

สลัดมันฝรั่งอบ ฟกทองอบ ถั่วลันเตา มะเข�อเทศอบแหง ร็อกเก็ตปา ทับทิม และเมล็ดฟกทอง ที่เสิรฟพรอมชีสนมแพะ
และน้ำสลัดน้ำมันมะกอก ที่ปรุงจากเกลือทะเล และพร�กไทย

Mediterranean Salad ∙ สลัดเมดิเตอรเรเนียน

195

Rocket, red onion, red oak lettuce, tomato, cucumber, black olives, feta cheese, croutons
and pumpkin seeds in a balsamic vinaigrette dressing

ร็อกเก็ตปา หอมแดง ผักกาดแดง มะเข�อเทศ แตงกวา มะกอกดำ เฟตาชีส ครูตองส และเมล็ดฟกทอง ราดดวยน้ำสลัดบัลซามิก

Caesar Salad ∙ ซีซารสลัด

195

Heart of romaine lettuce tossed with slices of parmesan, garlic croutons, grilled chicken tenderloin,
crispy Parma ham and lightly drizzled with our famous homemade Caesar dressing

ผักกาดคอส ชีสพารเมซาน ขนมปงอบกรอบ เนื้อไกสันในยาง พารมาแฮมกรอบ นำมาคลุกเคลากับน้ำสลัดซีซารแบบโฮมเมด

BURGERS
& SANDWICHES

เบอรเกอรและแซนดว�ช
THB

Soul Kitchen Wagyu Beef Burger ∙ โซลคิทเชนเบอรเกอร เนื้อวากิว

350

Homemade Wagyu beef patty with grilled onions, mushrooms, tomato and cheddar
and Emmental cheese in a lightly toasted sesame bun

เนื้อวากิว หอมใหญยาง เห็ด มะเข�อเทศ เชดดารชีส และชีสเอ็มเมนทอลมาพรอมกับขนมปงโรยงา เสิรฟพรอมเฟรนชฟราย

BBQ Fried Chicken Burger ∙ เบอรเกอรไกบารบีคิว

249

Deep-fried chicken thigh marinated in a homemade BBQ sauce inside a charcoal bun
with capsicum, chunky coleslaw, tomato and cheddar cheese

สะโพกไกหมักซอสบารบีคิว และขนมปงชารโคว เสิรฟพรอมกับพร�กหวาน โคลสลอว มะเข�อเทศ ชีสเชดดาร เสิรฟพรอมเฟรนชฟราย

Club Sandwich ∙ คลับแซนดว�ช

249

The classic: grilled chicken, iceberg lettuce, bacon, tomato, cheese and a fried egg,
layered in slightly toasted white bread with mayonnaise

แซนดว�ชสูตรคลาสสิคที่มีเนื้อไกยาง ผักกาดแกว เบคอน มะเข�อเทศ ชีส ไขดาว เสิรฟในขนมปงและมายองเนส

Extra Toppings: Bacon, fried egg, Cheddar or Emmental cheese (THB 50 each) ∙ สามารถเพ�่ม: เบคอน ไขดาว ชีสเชดดาร หร�อชีสเอ็มเมนทอล (อยางละ 50 บาท)
All burgers & sandwiches served with fries ∙ เบอรเกอรและแซนดว�ชทั้งหมด เสิรฟพรอมกับเฟรนชฟราย

SIDE DISHES เคร�่องเคียง
THB

Soul Fries (small / large) · เฟรนชฟราย (เล็ก/ ใหญ) ........................................................80/120
Mashed Potato · มันบด ................................................................................................80
Garden Salad · สลัดผัก ................................................................................................80
Steamed Organic Rice · ขาวสวยออรแกนิก ..........................................................................50

SIGNATURE DISH

อาหารแนะนำ

DAIRY FREE

อาหารที่ไมมีสวนผสม
ของเดลี่โปรดัก

GLUTEN FREE

อาหารที่ไมมีสวนผสมของโปรตีน
ที่มาจากแปงถั่ว และธัญพ�ช

VEGETARIAN

อาหารจานผัก

Please let our staff know if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances โปรดแจงใหพนักงานทราบหากทานมีอาการแพอาหารใดๆ หร�อมีความตองการพ�เศษอื่นๆ
A vegetarian menu is also available upon request ทางรานมีเมนูอาหารจานผัก หากทานตองการ โปรดแจงใหพนักงานทราบ

All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax

∙ ราคานี้ยังไมรวมคาบร�การ 10% และภาษีมูลคาเพ��ม

PASTA พาสตา

THB

Your choice of: Spaghetti, fettuccine, penne, farfalle or fusilli
มีใหเลือกทั้ง: สปาเก็ตตี้ เฟตตูชินิ เพนเน ฟาฟาลเล หร�อ ฟ�ซิลี่
With: Tomato, arrabbiata, carbonara, beef Bolognese, aglio e olio or pesto sauce
พรอมกับ: ซอสมะเข�อเทศ / คาโบนารา / โบโลเนสเนื้อ/ อากร�ลิโอ เออ โอลิโอ หร�อ ซอสเพสโต

285

Prawn Linguine ∙ ลิงกว�นี่กุง

285

Fresh chili, tomato, red onion, garlic, green olives and tomato sauce, served with parmesan bread

กุงสด พร�กสด มะเข�อเทศ หัวหอมแดง กระเทียม พร�กข�้หนู มะกอกเข�ยว และซอสเพสโต เสิรฟพรอมขนมปงพารเมซาน

Homemade Lasagna Bolognese · ลาซานญาโบโลเนส

325

Layers of fresh pasta with beef, tomato and cheese

ซอสมะเข�อเทศ สลับชั้นดวยพาสตาและเนื้อวัวบด มะเข�อเทศและชีส

BRICK OVEN

PIZZA พ�ซซา
THB

Margherita · มาการ�ตา

199/285

Roma tomato sauce and basil topped with freshly grated mozzarella and parmesan cheese
พ�ซซาหนาซอสมะเข�อเทศ และใบโหระพา โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ดและชีสพารเมซาน

Seafood Marinara · มาร�นารา

235/329

Seafood medley with a marinara sauce and topped with freshly grated mozzarella cheese
พ�ซซาหนาอาหารทะเลผสมดวยซอสมะเข�อเทศ โรยหนาดวยซอสและชีสมอสซาเรลลาแบบข�ด

Salami & Pepperoni · ซาลามี่ และ เปปเปอโรนี่

Salami, pepperoni, capsicum and basil topped with freshly grated mozzarella & parmesan cheese
พ�ซซาหนาซาลามี่ เปปเปอโรนี่ พร�กหวาน และโหระพา โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ดและชีสพารเมซาน

Hawaiian ∙ ฮาวายเอี้ยน

235/329
235/329

Ham & pineapple, topped with freshly grated mozzarella cheese
พ�ซซาหนาแฮม สัปปะรด โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ด

Grilled Vegetable · ผักยาง

205/305

Zucchini, mushrooms, capsicum, onion, tomato and black olives topped
with freshly grated mozzarella cheese

พ�ซซาหนาซูกินี่ เห็ด พร�กหวาน หัวหอม มะเข�อเทศ และมะกอกดำ โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ด

THAI FOOD อาหารไทย
THB

Phuket Noodle · หมี่ฮกเกี้ยน

195

Traditional Phuket style stir-fried egg noodles, canton lettuce, carrots, egg and seafood

ผัดหมี่เหลืองสูตรภูเก็ตแบบตนตำรับ ที่มีสวนผสมของผักกาดกวางตุง แครอท ไข และอาหารทะเล

Pad See Ew · ผัดซีอิ�ว

195

Stir-fried flat rice noodles with egg, soy sauce, carrots, kale and seafood

ผัดกวยเตี๋ยวเสนใหญกับไข ซีอิ�ว แครอท ผักคะนา และอาหารทะเล

Pad Thai · ผัดไทย

225

Thai rice noodles wok fried with prawns, shallot, fried tofu, Chinese chives, bean sprouts, egg and sweet
pickled turnips, all wrapped in an egg net. Served with crushed peanuts and dried shrimp on the side

เสนผัดไทยผัดกับกุง หอมแดง เตาหูทอด กุยชาย ถั่วงอก ไข และผักดอง หอมาในไข เสิรฟพรอมกับถั่วลิสงปนและกุงแหง

Thai Fried Rice · ขาวผัดสไตลไทย

195

Your choice of: Chicken, beef, pork or prawn มีใหเลือกทั้ง: เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อกุง
Wok fried rice with egg, tomato, onion, spring onion, soy sauce and a fried egg on top.
Served with fresh vegetables

ขาวสวยผัดกับไข มะเข�อเทศ หัวหอม ตนหอม ปรุงรสดวยซีอิ�วขาว เสิรฟพรอมไขดาวและผักสด

Phuket Pineapple Fried Rice · ขาวอบสับปะรด

225

Your choice of: Chicken, beef, pork or prawn มีใหเลือกทั้ง: เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อกุง
Wok fried rice with pineapple, cashew nuts, raisins, curry powder and egg.
Served inside a carved out locally sourced pineapple

ขาวสวยผัดกับสับปะรด เม็ดมะมวงหิมพานต ลูกเกด ผงกะหร�่ และไข เสิรฟในผลสับปะรด

Pla Neung Manow · ปลานึ่งมะนาว

325

Steamed sea bass with garlic chili lime sauce, Chinese cabbage and local celery.
Served with steamed jasmine and organic rice

ปลากะพงขาวนึ่งกับพร�ก น้ำมะนาว กะหล่ำปลี ผักคื่นฉาย เสิรฟคูกับขาวสวยหอมมะลิหร�อขาวสวยออรแกนิก

Goong Tod Sauce Makam · กุงทอดซอสมะขาม

325

Deep-fried prawns with fried shallot in a sweet tamarind sauce.
Served with steamed jasmine and organic rice

กุงทอดกรอบกับหอมเจ�ยว ราดดวยซอสน้ำมะขาม เสิรฟคูกับขาวสวยหอมมะลิหร�อ ขาวสวยออรแกนิก

Chicken and Cashew Nut · ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

205

Stir-fried chicken and cashew nuts, carrots, mushrooms, onion, spring onion, bell pepper,
dried chili and chili paste. Served with steamed jasmine and organic rice

เนื้อไกผัดกับเม็ดมะมวงหิมพานต แครอท เห็ด หอมใหญ ตนหอม พร�กหวาน พร�กแหงและน้ำพร�กเผา
เสิรฟพรอมกับขาวสวยหอมมะลิและขาวสวยออรแกนิก

Stir-Fried Thai Holy Basil · ผัดกระเพรา

195

Thai Green Curry · แกงเข�ยวหวานไก

195

Your choice of: Chicken, beef, pork or seafood มีใหเลือกทัง้ : เนือ้ ไก เนือ้ วัว เนือ้ หมู และอาหารทะเล
Stir-fried with garlic, chili, onion, long bean and Thai holy basil. Served with steamed rice and a fried egg on top
ผัดปรุงรสกับกระเทียม พร�กข�้หนู หัวหอม ถั่วฝกยาว และใบกระเพรา เสิรฟคูกับขาวสวยหอมมะลิ และไขดาว
Green curry with chicken in coconut milk, Thai eggplant, sweet basil and kaffir lime leaves.
Served with steamed jasmine and organic rice

เนื้อไกในเคร�่องแกงเข�ยวหวานและน้ำกะทิ มะเข�อยาว ใบโหระพา ใบมะกรูด เสิรฟพรอมขาวสวยหอมมะลิและขาวสวยออรแกนิก

DESSERT ของหวาน

THB

Mango Sticky Rice · ขาวเหนียวมะมวง ………….....................................................................185
Thai mango with Soul Kitchen’s sticky rice and coconut sauce มะมวงสุก เสิรฟคูกับขาวเหนียวและน้ำกะทิแบบฉบับของโซล คิทเชน

Chocolate Fondant · ช็อคโกแลตฟองด็อง ..........................................................................225
Served with vanilla ice cream & chocolate sauce เสิรฟคูกับไอศคร�มรสวานิลลาราดซอสช็อคโกแล็ต

Assorted Seasonal Fruits · ผลไมตามฤดูกาล ....................................................................185
Served with natural yoghurt เสิรฟพรอมโยเกิรตรสจ�ด

Ice Cream Scoop · ไอศคร�ม……….. ................................................................................80
Please ask your server for today's selection of ice cream สามารถสอบถามรสชาติของไอศคร�มในแตละวันไดจากพนักงานของเรา

SIGNATURE DISH

อาหารแนะนำ

DAIRY FREE

อาหารที่ไมมีสวนผสม
ของเดลี่โปรดัก

GLUTEN FREE

อาหารที่ไมมีสวนผสมของโปรตีน
ที่มาจากแปงถั่ว และธัญพ�ช

VEGETARIAN

อาหารจานผัก

Please let our staff know if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances โปรดแจงใหพนักงานทราบหากทานมีอาการแพอาหารใดๆ หร�อมีความตองการพ�เศษอื่นๆ
A vegetarian menu is also available upon request ทางรานมีเมนูอาหารจานผัก หากทานตองการ โปรดแจงใหพนักงานทราบ

All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax

∙ ราคานี้ยังไมรวมคาบร�การ 10% และภาษีมูลคาเพ��ม

