
 

 

 

APPETIZER 开胃小食  THB 
 

“Taste of Thailand” platter (Grilled pork shoulder, chicken satay, shrimp spring rolls and sundried beef)         500 

“泰国之味”  套餐（烤肉、鸡肉沙嗲，虾肉春卷，牛肉干）“รสชาติแห่งสยาม” คอหมูย่างแจ่ว, สะเต๊ะไก่, ปอเปี๊ยะกุ้งและเนื้อแดดเดียว 

“Som Tam Thai” Green papaya salad, chili, lime, peanuts  330 

“泰式青木瓜沙拉” ส้มต าไทย 

BBQ chicken with Jaew sauce  420 

泰式烤鸡配东北辣酱 ไก่ย่างน้ าจิ้มแจว่ 

Quinoa salad, charred vegetables, feta cheese  380 

藜麦沙拉，烤蔬菜，羊乳酪 สลัดกีนัวกับผักย่างและเฟต้าชีส  

Crispy squid, smoked paprika, aioli  430 

烤鱿鱼，辣椒粉，蒜泥蛋黄酱 ปลาหมึกทอดกรอบกับพริกปาปริก้าเสิร์ฟพร้อมกับซอสกระเทียมมายองเนส 

BBQ chicken wings, potato wedges  420 

烤鸡翅，烧土豆块 ปีกไก่ทอดคลุกซอสบาร์บีคิวกับมนัฝรั่งตดิเปลือกทอด 

Satay Trio: pork, chicken, and beef satay served with peanut sauce and pickled cucumber 450 

三重沙嗲：猪肉、鸡肉、牛肉配花生酱和腌黄瓜 สะเต๊ะสามสหาย (หมู ไก่ เนื้อ) เสิร์ฟพร้อมซอสถ่ัว และแตงกวาดอง 

 

Caesar salad: Fresh romaine lettuce, Parmesan cheese, croutons and anchovies topped  

with your choice of: ซีซ่าสลัด : ผักกาดโรเมน พาเมซานชีส ขนมปังกรอบ และปลาแอนโชวี เสิร์ฟกับ 

凯撒沙拉：新鲜时蔬，意式帕尔马奶酪，烤面包块，以及根据您的喜好可添加： 

 •Grilled Cajun chicken 烤鸡肉 450 •Tiger prawns 老虎虾   470 

  สันในไก่ย่างหมักเครื่องเทศคาจัน    กุ้งลายเสือ 

•Smoked salmon 烤三文鱼 470 •Organic Sous vide egg 有机鸡蛋 420 

     ปลาแซลมอนรมควนั    ไข่ลวกแบบออนเซ็น  

French fries      220 
炸薯条 มันฝรั่งทอด เฟรนช์ฟรายส์ 

Potato wedges with sour cream and BBQ sauce   240 
烧土豆块 配酸辣酱和烧烤酱 มันฝรั่งทอดติดเปลือกกับซอสบาร์บีคิวและซาวร์ครีม 

 

MAIN DISHES 主食   THB 

The Classic Club Sandwich(经典三明治)  380 

Toasted brioche, grilled chicken breast, shredded iceberg, flat omelet and fried bacon 

奶油蛋卷，烤鸡胸肉，新鲜时蔬，煎蛋，烤培根 คลาสสิกคลับ: แซนวิชขนมปังบริโอชเสิร์ฟพร้อมอกไก่ย่าง, ผักกาดแก้วหั่น, ไข่เจียว และเบคอนทอด 

 

The VIE Club Sandwich (VIE 三明治)  380 

Toasted multi-grain bread, truffle mayonnaise, lettuce, poached chicken breast, comté cheese & bacon 

烤全麦面包，松露蛋黄酱，生菜，鸡胸肉 เดอะ วี คลับ: แซนวิชขนมปังธัญพืชเสิร์ฟพร้อมทรัฟเฟิลมายองเนส, ผักกาดหอม, อกไก่ต้ม, ชีสกงเต้และเบคอน 

 

MAIN DISHES 主食   THB 

American wagyu beef burger with cheddar cheese and fried egg served with French fries 470 
美式牛肉汉堡配切德奶酪、荷包蛋、炸薯条 เบอร์เกอร์เน้ือวากิวอเมริกัน เชดด้าชีส และไข่ดาวทอด เสิร์ฟพร้อมมันฝร่ังทอด 

Slow cooked chicken breast roll, truffle mayonnaise, soft hotdog bun, coleslaw  420 
鸡胸肉卷，松露蛋黄酱，热狗三明治，卷心菜丝 แซนด์วิชอกไก่กับมายองเนสเห็ดทรัฟเฟิลในขนมปังฮอทด็อกเสิร์ฟพร้อมกับสลัดโคลสลอว์ 

 

All prices are net 



 

 

 

 
 

THAI MAIN DISHES 泰式主食  THB 

“Pad Thai” Thai fried noodles with fresh prawn and tamarind sauce  380 

“泰式炒粉”配新鲜虾仁和罗旺子酱 ผัดไทยกุ้งสด 

Thai fried rice with pork or chicken served with fried egg  330 

泰式猪肉/鸡肉炒粉配荷包蛋 ข้าวผัดหมู หรือ ไก่ เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว 

Stir-fried noodles with pork or chicken and kale  330 

泰式猪肉/鸡肉芥兰炒面 ผัดซีอิ๊วหมู หรือ ไก่ 

Spicy minced wagyu beef fried rice with holy basil and fried egg  420 
泰式罗勒叶炒牛肉配荷包蛋 ข้าวผัดกะเพราคลุกเน้ือวากิว เสร์ิฟพร้อมไข่ดาว 

 

 

PIZZA 披萨  THB 

VIE Supreme (VIE 至尊披萨)  450 

Prosciutto ham, artichoke, sun-dried tomato, black olive, mozzarella cheese, fresh basil 
意大利熏火腿，法国百合，风干番茄，黑橄榄，意式干酪，新鲜罗勒叶 

วี สุพรีม แฮมโปรสชุตโต้ + อาร์ติโช๊ค + มะเขือเทศตากแห้ง + โอลีฟด า + ชีสมอสซาเรลล่า + ใบโหระพาสด 

 

Seafood Pescatora (佩斯卡拉海鲜披萨)  420 

Mixed seafood, tomato sauce, mozzarella cheese 
混合海鲜，番茄酱，意式干酪 ซีฟู้ด เปสคาโตร่า ซีฟู้ดรวม + ซอสมะเขือเทศ + ชีสมอสซาเรลล่า 

 

Hawaiian Delight (夏威夷披萨)  390 

Traditional Hawaiian pizza with ham, pineapple 
传统夏威夷披萨配火腿、菠萝 ฮาวายเอี้ยน ดีไลท์ พิซซ่าฮาวายเอี้ยนสูตรต้นต ารับ กับแฮม + สับปะรด 

 

Veggie (素食披萨)   360 

Mushroom, bell pepper, onion, fresh tomato, mozzarella cheese, black olives 
蘑菇，胡椒，洋葱，新鲜番茄，意式干酪，黑橄榄 มังสวิรัติเห็ด + พริกหยวก + หัวหอม + มะเขือเทศสด + ชีสมอสซาเรลล่า + โอลฟีด า 

 
 

DESSERT 甜点  THB 

Fresh fruit platter  260 

新鲜水果盘 ผลไม้สดรวม 

French crème brûlée  330  

法式千层糕 คัสตาร์ดแครมบรูเล่  

Espresso tiramisu  240 

意式提拉米苏 ทิรามิสุเอสเพรสโซ่  

Cheese platter with dried fruits and biscuits  470 

水果干饼干配奶酪 ชีสรวม ผลไม้แห้งและขนมปังกรอบ 

 

 

All prices are net 


