All Day Menu
Menu
Available from 11:00
11:00 – 24:00 hours
รายการอาหารตามสัง บริการตังแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.
Salads – สลัด
Marinated salmon carpaccio

800

Crab salad, tomato mousse

ปลาแซลมอนคาร์ปาชิโอ สลัดปู มูสมะเขือเทศ
Green salad

530

With Parmesan shavings, Italian dressing and roasted pumpkin

สลัดผักใส่ฟักทองอบ เนยแข็ง และนํา/ สลัดอิตาเลี"ยน
Caesar salad

530

Romaine lettuce, white anchovies, Parmesan crisps, garlic croutons and bacon

สลัดซีซ่าร์ใส่ปลาเค็มฝรั"ง เนยแข็ง ขนมปังกระเทียมอบกรอบและเบคอน
Soups – ซุป
Tom Yam Goong

500

Spicy prawn soup with mushrooms, lemongrass and kaffir lime leaf

ต้ มยํากุ้ง

Minestrone soup

420

With garlic bread

ซุปผักรวม เสิร์ฟกับขนมปังกระเทียม
Mushroom cream soup with garlic bread

440

ครีมซุปเห็ด เสิร์ฟกับขนมปังกระเทียม

Sandwiches and Burgers

แซนด์วิช และเบอร์เกอร์
Club sandwich

530

Chicken, fried egg, crispy bacon, mayonnaise, tomato, French fries

คลับแซนด์วิช เสิร์ฟกับมันฝรั"งทอด

Grilled Wagyu steak sandwich

700

Bacon, lettuce, tomato, red onion, cheese, mustard mayonnaise sauce, French fries

แซนด์วิชสะเต็กเนื/อวากิว ใส่เบคอน ผักกาดหอม มะเขือเทศ หัวหอมแดง เนยแข็ง
ซอสมายองเนสใส่มสั ตาร์ด เสิร์ฟพร้ อมกับมันฝรั"งทอด
Wagyu beef burger

550

Swiss cheese, fried egg, gravy onion, tomato tapenade, bacon and French fries

เบอร์เกอร์เนื/อวากิวกับเนยแข็ง ไข่ดาว ซอสหัวหอม ซอสมะเขือเทศ เบคอน เสิร์ฟกับมันฝรั"งทอด
Tuna focaccia

550

Cucumber pickle, mayonnaise, tomato and lettuce

แซนด์วิชทูน่ากับขนมปังอิตาเลี"ยน แตงกวาดอง มายองเนส มะเขือเทศและผักสลัด
Chicken burger

490

Swiss cheese, fried egg, tomato, lettuce and French fries

เบอร์เกอร์ไก่ใส่เนยแข็ง ไข่ดาว มะเขือเทศ ผักสลัดและมันฝรั"งทอด
* All items can be ordered as take away items*
items*

รายการอาหารทังหมดสามารถสังกลับบ้านได้

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของหมู

มีส่วนผสมของถัว

มีส่วนผสมของเนือ

อาหารว่าง

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของซีฟดู้

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

วีแกน

Please inform our team of any allergies or dietary requirements
requirements
so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารควบคุมนํา/ หนัก
กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื"อแนะนําอาหารที"เหมาะสม

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาท ยังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ"ม

Breakfast
Available from 08:00 – 12:00 hours
รายการอาหารเช้า บริการตังแต่เวลา 08:00 – 12:00 น.
Two eggs any style

425

With bacon, chicken and cheese sausage, grilled tomato, hash brown and toast

ไข่ดาวเสิรฟ์ กับเบคอน ไส้ กรอกไก่ใส่ชีส มะเขือเทศย่าง มันฝรั"งบดทอดและขนมปังปิ/ ง

All Day
Day Menu
Available from 11:00
11:00 – 24:00 hours
รายการอาหารตามสัง บริการตังแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.
Light Snacks / Light Bites – อาหารว่าง
Beef Satay

375

With peanut sauce

สะเต๊ะเนื/อเสิร์ฟกับซอสถั"วลิสง
Poh Pia Jae

250

Vegetable spring rolls

ปอเปี8 ยะเจ

Selection
Selection of sushi and sashimi

880

With condiments

ซูชิและซาชิมเิ สิร์ฟกับเครื"องเคียง
Pulled brisket quesadillas

420

With avocado dip

แพนเค้ กเนื/อสับย่างเสิร์ฟกับซอสอะโวคาโด
Indian platter

500

Vegetable samosa, Tandoori paneer and onion pakora

ของว่างอินเดีย ซาโมซ่าไส้ ผกั ทอด ชีสอินเดียทอดและหัวหอมทอด
Grilled vegetables, avocado wrap

480

Lettuce, avocado mousse, honey mustard, mushroom, grilled vegetables and French fries

แซนด์วิชผักย่างและอะโวคาโด
ใส่ผกั กาดหอม มูสอะโวคาโด มัสตาร์ดนํา/ ผึ/ง เห็ด ผักย่างและมันฝรั"งทอด

Arabic Specialties – อาหารอารบิค
Hummus
Hu mmus

160

Chickpeas puree with sesame sauce and lemon juice

ถั"วลูกไก่และงาบดผสมนํา/ มะนาว
Cheese Sambosak

180

Pastry filled with three cheeses

ซาโมซ่าไส้ ชีส

Lamb Sambosak
180
Pastry filled with minced meat, parsley and onions

ซาโมซ่าไส้เนื/อแกะ
Lamb Arayes

180

Pita bread sandwiches stuffed with minced lamb meat

แซนด์วิชขนมปังพิต้าไส้ เนื/อแกะบด
Fried Kibbeh

200

Ground meat mixed with crushed wheat and onions

เนื/อบดผสมเมล็ดธัญพืช หัวหอมและเมล็ดสนทอด

* All items can be ordered
ordered as take away items*
items*

รายการอาหารทังหมดสามารถสังกลับบ้านได้

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของหมู

มีส่วนผสมของถัว

มีส่วนผสมของเนือ

อาหารว่าง

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของซีฟดู้

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

วีแกน
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รายการอาหารทังหมดสามารถสังกลับบ้านได้

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารควบคุมนํา/ หนัก กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื"อแนะนําอาหารที"เหมาะสม
All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาท ยังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ"ม

All Day
Day Menu
Available from 11:00
11:00 – 24:00 hours
รายการอาหารตามสัง บริการตังแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.
Main Courses

อาหารจานหลัก
Khao Phad Gai

440

Fried rice with chicken

ข้ าวผัดไก่

Phad Thai Goong

530

Fried rice noodle “Thai style” with prawns

ผัดไทยกุ้ง

Penne – เพนเน่พาสต้ า

540

Choice of sauce: กับซอสที"คุณชื"นชอบ
- Bolognaise – ซอสเนื/อสับ
- Shrimps and creamy pesto sauce – ซอสครีมใส่ก้ งุ และใบโหระพา
- Fresh tomato sauce and mozzarella cheese – ซอสมะเขือเทศใส่ชีสมอซซาเรลล่า

PanPan -fried snow fish

1,300

Poached asparagus with yellow bell pepper emulsion

ปลาหิมะทอดเสิร์ฟพร้ อมหน่อไม้ ฝรั"งและซอสพริกหวาน
Desserts – ของหวาน
Chocolate fudge cake

420

With caramel sauce

เค้ กช็อกโกแลตกับซอสคาราเมล
Blueberry baked cheesecake

420

With raspberry coulis

บลูเบอร์ร"ชี ีสเค้ กกับซอสราสเบอร์ร"ี
Fresh fruit plate

440

With seasonal berries

ผลไม้ รวมตามฤดูกาล

International cheese plate

900

Apple compote and savory Chiacchere

เนยแข็งนานาชาติเสิร์ฟกับแอปเปิ/ ลเชื"อม ขนมปังกรอบสไตล์อติ าเลียน
IceIce-cream selection (per scoop)

125

Tahitian vanilla, chocolate, strawberry or Thai tea

ไอศกรีม (1 ลูก)
รสวานิลา ช็อกโกแลต สตรอเบอร์ร"ี หรือชาไทย
* All items can be ordered
ordered as take away items*
items*

รายการอาหารทังหมดสามารถสังกลับบ้านได้

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของหมู

มีส่วนผสมของถัว

มีส่วนผสมของเนือ

อาหารว่าง

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของซีฟดู้

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

วีแกน

Please inform our team of any allergies or dietary requirements
so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารควบคุมนํา/ หนัก
กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื"อแนะนําอาหารที"เหมาะสม

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาท ยังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ"ม

Beers
เครืองดืม ประเภทเบียร์
Local Beer - เบียร์ทอ้ งถิน
Singha – เบียร์สงิ ห์

250

Heineken - เบียร์ไฮเนเก้ น

250

Tiger – เบียร์ไทเกอร์

250

Chang Classic - เบียร์ช้าง คลาสสิค

250

Imported Beer - เบียร์ต่างประเทศ
San Miguel Light Philippines - เบียร์ซานมิเกล ไล้ ท์ จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์

250

Asahi Japan - เบียร์อาซาฮี จากประเทศญี"ปุ่น

250

Corona Mexico - เบียร์โคโรน่า จากประเทศเม็กซิโก

350

Erdinger Weissbier Germany - เบียร์เออร์ดงิ เจอร์ จากประเทศเยอรมนี

320

Hoegaarden Belgium - เบียร์โฮการ์เด้ น จากประเทศเบลเยี"ยม

320

Heineken Netherland (non-alcohol) - เบียร์ปราศจากแอลกอฮอล์ ไฮเนเก้ น จากประเทศเนเธอแลนด์

250

Soft Drinks
เครืองดืมอัดลม
Coke, Diet Coke, Coke Zero - โค้ ก ไดเอ็ท โค้ ก โค้ ก ซีโร่

140

Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale - นํา/ ส้ มแฟนต้ า สไปร้ ท์ จินเจอร์ เอล

140

Schweppes Soda - ชเวปปส์ โซดา

140

Thomas Henry Tonic – โทมัส เฮนรี" โทนิค

140

Thomas Henry Ginger Beer – โทมัส เฮนรี" จินเจอร์ เบียร์

140

Mineral Water – นําแร่
Evian (750ml) – นําแร่ อเี วียง (750มล.)

350

Evian (500ml) – นํา/ แร่อเี วียง (500มล.)

190

Minéré – นํา/ แร่มเิ นเร่

80

Acqua Panna (250ml) – นํา/ แร่อะควา พันนา (250มล.)

175

Acqua Panna (750ml) – นํา/ แร่อะควา พันนา (750มล.)

350

Sparkling Mineral Water – นําแร่อดั แก๊ซ
Perrier (330ml) – นํา/ แร่เปอริเอ้

(330มล.)
Perrier (750ml) – นํา/ แร่เปอริเอ้ (330มล.)
San Pellegrino (250ml) – นํา/ แร่ซาน เปลลิกริโน่ (250มล.)
San Pellegrino (750ml) – นํา/ แร่ซาน เปลลิกริโน่ (750มล.)

190
350
175
350

Fruit Juices
นําผลไม้
Freshly squeezed juice:
juice Watermelon, orange, pineapple

220

Chilled juices
juices: Apple, guava, grapefruit

220

Blended
Blended juices
juices: Mango, banana, kiwi

220

Vegetable juices
juices: Carrot, tomato

220

นํา/ ผลไม้ ค/นั สด: นํา/ แตงโม นํา/ ส้ม นํา/ สับปะรด

นํา/ ผลไม้ แช่เย็น: นํา/ แอปเปิ/ ล นํา/ ฝรั"ง นํา/ เกรฟฟรุ้ต
นํา/ ผลไม้ ป"ัน: นํา/ มะม่วง นํา/ กล้ วยหอม นํา/ กีวี
นํา/ ผัก: นํา/ แครอท นํา/ มะเขือเทศ

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาท ยังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ"ม

Champagne & Sparkling By The Glass

แชมเปญ และสปาร์คลิ งไวน์บริการเป็ นแก้ว
Vintage

Glass

Taittinger Prestige Brut, Champagne, France

NV

800

Bottega Prosecco, DOC Brut, Veneto, Italy

NV

490

Ferrari Maximum Brut, Italy

NV

550

Domaine Goisot Corps de Garde, Sauvignon Blanc, St Bris, Burgundy, France

2016

600

Robert Denogent Sardines, Chardonnay, Mâcon, Burgundy, France

2016

600

Domaine Des Enfants Grenache Blanc, France

2015

500

Domaine Mur-Mur-Ium, Viognier, Southern Rhône Valley, France

2015

450

Neudorf “Tom’s Block” Pinot Noir, Nelson, New Zealand

2015

600

Domaine des Enfants L’Enfant Perdu, Carignan, Grenache, Southwest, France

2013

590

Château Peybonhomme Les Tours Cru, Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauv, Bordeaux, France

2014

600

Alpamenta Estate, Malbec, Mendoza, Argentina

2012

560

เทตทินเจอร์ เพรสทีจ บรุท แชมเปญ ประเทศฝรั"งเศส
บอทเทก้ า โพรเซ็กโก้ ดีโอซี บรุท เวเนโต้ ประเทศอิตาลี
เฟอร์รารี แมกซิมมั บรุท ประเทศอิตาลี
White Wine By The Glass

ไวน์ขาวบริการเป็ นแก้ว
โดเมน กัวโซท์ คอร์พ เดอ การ์ โซวิยอง บลอง แซงต์ บรี แคว้ นเบอร์กนั ดี ประเทศฝรั"งเศส
โรแบร์ เดอโนชอง ซาร์ดนี ชาดอนเน่ มากง แคว้ นเบอร์กนั ดี ประเทศฝรั"งเศส
โดเมน เดส์ อองฟองท์ เกรอนาช บลอง ประเทศฝรั"งเศส
โดเมน มูร-์ มูร-์ อุม วัวนิเย่ แคว้ นเซ้ าเทิร์น โรน วัลเล่ย์ ประเทศฝรั"งเศส

Red Wine By The Glass

ไวน์แดงบริการเป็ นแก้ว

นิวดอร์ฟ ทอมส์ บล็อค พิโน นัว เนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์

โดเมน เดส์ อองฟองท์ ลองฟองท์ แปร์ดู คาริยาน เกรอนาช เซาเวสท์ ประเทศฝรั"งเศส

ชาโต้ เปอีบอนออม เลส์ ตูร์ ครู เมอโลท์ คาร์เบอร์เน่ ฟรองซ์ คาเบอร์เน่ โซวิยอง บอร์โด ประเทศฝรั"งเศส
อัลพาเมนท่า เอสเตส มัลเบค เมนโดซ่า ประเทศอาร์เจนติน่า

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาท ยังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ"ม

Hot and Cold Beverages

เครืองดืมร้อนและเย็น
Coffee / Flat White

160

Café Latte / Cappuccino

160

Espresso / Macchiato

160

Double Espresso / Double Macchiato

170

Decaffeinated coffee / Mocha

170

Chocolate / Regular iced tea / Thai iced tea

170

Butterfly pea

230

กาแฟ / แฟลตไวท์

คาเฟ่ ลาเต้ / คาปูชิโน่

เอสเพรสโซ่ / มัคเคียโต้
ดับเบิ/ลเอสเพรสโซ่ / ดับเบิ/ลมัคเคียโต้

กาแฟปราศจากสารคาเฟอีน / กาแฟเอสเพรสโซ่ใส่ผงโกโก้
ช็อกโกแลต / ชาเย็น / ชาเย็นแบบไทย
นํา/ ดอกอัญชัน
Ginger / Lemongrass

220

นํา/ ขิง / นํา/ ตะไคร้
Premium Tea Selection

เครืองดืมชา
English Breakfast

220

French Earl Grey

220

Emperor Sencha

220

Moroccan Mint Tea

220

Chamomile

220

Grand Wedding Tea

220

1837 Black Tea

220

Imperial Oolong

220

ชาอิงลิช เบรกฟาสต์
ชาเอิลเกรย์ฝรั"งเศส

ชาเอ็มเพอร์เรอร์ เซนชะ
ชาโมร็อคโครสมิ/นต์
ชาคาโมไมล์

ชาแกรนด์ เวดดิ/ง
ชาดํา 1837

ชาอิมพีเรียลอู่หลง

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาท ยังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ"ม

