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APPETIZERES •  SALADS
�������� �Air Dried Beef with Rocket Salad, Parmesan Cheese                                         ���
and Lemon Olive Oil Dressing เนื้อแดดเดียวสไตล�อิตาลีเสิร�ฟพร�อมสลัดร็อคเกต ชีสพาเมซาน 
น้ำสลัดมะนาวและน้ำมันมะกอก��������������������������������������������������������������������������������������������         
��������������Norwegian Smoked Salmon with Green Tea Cream Cheese                 ���
with Orange, Pistachio and Black Olive Biscotto ปลาแซลมอลนอร�เวย�รมควัน 
เสิร�ฟพร�อมคร�มชีสชาเข�ยว ส�ม ถั่วพ�ตาชิโอ และขนมป�งบิสกอตตี�                                                                      
������������Hiashi Wakame Seaweed, Fresh Tuna Tartar, Mango, Avocado,                     ���
Spicy Sesame Dressing, Black Ink Melba Toast สาหร�ายฮิอาชิ วากาเมะ ทาร�ทาร�ปลาทูน�าสด 
มะม�วง อโวคาโด น้ำสลัดงารสเผ็ด ขนมป�งเมลบาหมึกดำ ������������������������������������������������������������
����������Rice Berry, Raw Salmon, Avocado, Mango, Papaya, Cashew Nuts, Quinoa,         ���
Japanese Seaweed, Carrot, Cucumber and Japanese Sesame Dressing 
ข�าวเบอร�ร�่ ปลาแซลมอนดิบ อโวคาโด มะม�วง มะละกอ เม็ดมะม�วงหิมพานต� คีนัว สาหร�ายญี่ปุ�น 
แครแท แตงกวา และน้ำสลัดงาสไตล�ญี่ปุ�น                                                                                             
������������Caesar Salad with Croutons, Bacon, Parmesan Flakes                               ���
with Grilled Rosemary Chicken Breast or Crispy Parma Ham or Cajun Spiced Grilled Prawns
ซีซาร�สลัด ขนมป�งทอดกรอบโฮมเมคครูตองซ� เบคอน ชีสพาร�เมซาน
ท�านสามารถเลือกได� 3 อย�าง คืออกไก�ย�างโรสแมร�่ หร�อพาร�มาแฮมกรอบหร�อกุ�งย�ารสเผ็ดสไตล�คาจุน   �                              
�������
	����������� �������Papaya, Avocado, Cashew Nut, Lettuce Salad                ���
with Ginger Vinaigrette and Fresh Mint
มะละกอ อโวคาโด เม็ดมะม�วงหิมพานต�ผักกาดหอม น้ำสลัดข�งและใมิ�นต�สด�                                                                     

SANDWICHES • BURGER 
� �������������������������������������������เบอร�เกอร�ซิกเนเจอร� เนื้อวากและชีส  ���
Sesame Bun, Wagyu Beef Patty, Emmentaler Cheese, Lettuce, Tomatoes, Pickled
Cucumber and Chefs Burger Sauce
ขนมป�งบันงา เนื้อวากิว ชีสเอ็มเมนทาเล�อร� ผักกาดหอม มะเข�อเทศ แตงกวาดอง และซอสเบอร�เกอร�สูตรพ�เศษของทางเชฟ
 �������������คลับแซนว�ส��������������������������������������������������������������������������������������������
Farmers Bread with Egg, Bacon, Tomato, Lettuce, Chicken and Avocado
ขนมป�งอบสดใหม� เสิร�ฟพร�อม ไข� เบคอน มะเข�อเทศ ผักกาดหอม ไก� และอโวคาโด
����������������������� ��	�������� �� ������������������������������������������������������
แซนว�สฮัมมูส เฟต�าชีส และขนมป�งโฟคาเซียมะกอกดำ Freshly Baked Kalamata Olive Focaccia 
with Hummus, Feta Cheese, Tomato, Cucumber and Rocket Salad
ขนมป�งอบใหม�สไตล�คาลามาตะ มะกอกดำโฟคาเซีย พร�อมด�วยซอสฮัมมูส เฟต�าชีส มะเข�อเทศ แตงกวา และผักสลัดร็อกเกท

PASTA
����������������������������������������������  คุณสามารถเลือกซอสและเส�นพาสต�า   ���
Spaghetti, Linguine, Penne, Farfalle เส�นสปาเกตตี้ ลิงกิวนี่ เพนเน� ฟาร�ฟ�ลเล� 
Bolognese, Carbonara, Amatriciana, Tomato and Basil, Pesto 
ซอส โบลองเนส /คาโบนาร�า /อมาทร�เซียน�า /มะเข�อเทศและบราซิล / เพสโต
��������������� �� �พาสต�าเพนเน� อัลลา นอร�เซีย                                                                   ���
Penne with Italian Sausage and Mushroom in Truffle Cream Sauce
พาสต�าเพนเน� ไส�กรอกอิตาเลี่ยน เห็ด และซอสคร�มทรัฟเฟล

THAI
����� �����������������  ปอเป��ยะทอดไส�กุ�ง Deep fried spring rolls                                 ���
with shrimp and chili plum sauce
������������������ข�าวตังหน�าต้ัง 
Crispy Thai rice cracker with minced pork and shrimp dip                                                   ���
� �������������  กระทงทองไส�กุ�งและไก� Small bite crispy cup filled with shrimp and chicken 
������  ปูจ�า Deep fried crab meat and ground pork in crab shell                                      ���
����� ����������  ยำปลาดุกฟ� Deep fried catfish salad with lemongrass,  green mango,      ���  
cashew nut and shallot 
��������� �ยำทะเล Spicy seafood with cucumber, tomato and onion                                     ���
� ����� ���������������สะเต�ะหมู ไก� หร�อเนื้อ                                                                  ���
Thai pork, chicken or beef skewer with peanut dip and traditional condiment

All prices are inclusive of government tax and 10% service charge
รายการนี้รวม 10% สำหรับค�าบร�การและภาษีมูลค�าเพ��ม

Please let us know if you have any spcial dietary requirements, 
food allergies or food intolerances

Available from 10.30-22.00 h


