Food and beverage service from
from 10.00 to 21.45 hours

รายการอาหารและเครืองดืมเปิ ดให้บริการตังแต่เวลา 10:00 น. ถึง 21:45 น.
LIGHT SNACKS / LIGHT BITES - อาหารว่าง
SOUPS - ซุ ป
Minestrone soup

420

ซุปผักอิตาเลี"ยนเสิร์ฟกับขนมปังกระเทียมอบ
Tom Yam Goong

Beef Satay with peanut sauce

375

Poh Pia Jae

250

สะเต๊ะเนื&อ เสิร์ฟกับซอสถั"วลิสง

with baked garlic bread

Vegetable spring rolls

500

ปอเปี@ ยะเจ

Spicy prawn soup with mushrooms, lemongrass and kaffir lime leaf

ต้ มยํากุ้ง

Cheese Sambosak
Sambosa k

SALAD - สลัด
Marinated salmon carpaccio

180

Pastry filled with three cheeses

ซาโมซ่าไส้ชีส

800

Crab salad, tomato mousse

Selection of sushi and sashimi with condiments

880

Pulled brisket quesadillas

420

Indian platter

500

ซูชิและซาชิมิ เสิร์ฟกับเครื"องเคียง

ปลาแซลมอนคาร์ปาชิโอ สลัดปู มูสมะเขือเทศ
Green salad

530

แพนเค้ กเนื&อสับย่าง เสิร์ฟกับซอสอโวคาโด

Parmesan shavings, Italian dressing and roasted pumpkin

สลัดผักเขียวใส่ฟักทองอบ เนยแข็ง และนํา& สลัดอิตาเลี"ยน
Caesar salad

Vegetable samosa, Tandoori paneer and onion pakora

530

อาหารว่างอินเดีย–ซาโมซ่าผักทอด ชีสอินเดียทอด และหัวหอมทอด

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

Grilled vegetables, avocado wrap

ซีซ่าร์สลัดใส่ปลาเค็มฝรั"ง เนยแข็งขนมปังอบกรอบและเบคอน

480

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

ALL DAY BREAKFAST

อาหารเช้าบริการตลอดวัน

American Breakfast – อาหารเช้าแบบอเมริกนั

แซนด์วิชผักย่างและอะโวคาโด ใส่ผกั กาดหอม มูสอะโวคาโด
มัสตาร์ดนํา& ผึ"ง ผักย่าง และมันฝรั"งทอด

880

SANDWICHES AND BURGERS – แซนด์วิชและเบอร์เกอร์
Club sandwich
530

• Your choice of 4 items: Home-baked croissants, breakfast rolls,
banana bread, pain au chocolate, baguette, Danish pastries,
muffins or brown, white and whole-grain toast with butter,
preserves and honey

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

เลือกขนมปังได้ 4 ชนิด: ครัวซองท์ ขนมปังกลม เค้ กกล้ วยหอม
ขนมปังสอดไส้ชอ็ กโกแลต ขนมปังฝรั"งเศส เดนิชแพสตรี& มัฟฟิ น
หรือขนมปังสีนาํ& ตาล ขนมปังขาว และขนมปังธัญพืช
เสิร์ฟพร้ อมกับเนย แยม และนํา& ผึ&ง

คลับแซนด์วิช เสิร์ฟกับมันฝรั"งทอด
Wagyu beef burger

570

Swiss cheese, fried egg, gravy onions, bacon
tomato tapenade chutney, French fries

• Seasonal fresh fruit plate with Manuka honey and Greek yoghurt

เบอร์เกอร์เนื&อวากิว เสิร์ฟกับมันฝรั"งทอด

ผลไม้ ตามฤดูกาล เสิร์ฟกับกรีกโยเกิรต์ ผสมมานูก้านํา& ผึ&ง

• Your choice of cereal: Nut free muesli, strawberry crunch,
corn flakes, All-Bran, special K, served with whole or skimmed milk

Tuna focaccia

550

Cucumber pickle, mayonnaise, tomato and lettuce

ซีเรียลที"คุณชื"นชอบ: มูสลี"ปราศจากส่วนผสมของถั"ว อาหารเช้ าธัญพืช
รสสตรอเบอร์ร" ี คอร์นเฟล็ก ออล-แบรน สเปเชี"ยล เค เสิร์ฟกับนมสด
หรือนมพร่องมันเนย

ขนมปังอิตาเลี"ยนใส่ทูน่า แตงกวาดอง มายองเนส
มะเขือเทศและผักสลัด
Falafel Burger

• Two farm fresh eggs prepared to your liking with pork bacon,
chicken sausage and grilled tomato or American pancake stack
with maple syrup

580

Chickpea, cumin powder, coriander, onion, tomato,
tahina sauce and French fries

เบอร์เกอร์ถ"วั ลูกไก่บดผสมผงเครื"องเทศ ใส่หัวหอม มะเขือเทศ
และซอสงา เสิร์ฟกับมันฝรั"งทอด

อาหารเช้ าประเภทไข่ เสิร์ฟกับเบคอน ไส้กรอกไก่ และมะเขือเทศย่าง
หรืออเมริกนั แพนเค้ ก เสิร์ฟกับนํา& เชื"อมเมเปิ& ล

• Freshly squeezed fruit juice: orange, grapefruit, watermelon, guava
or pineapple

DESSERTS - ของหวาน
Chocolate orange cake

• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or hot chocolate

Khao Niew Mamoung

นํา& ผลไม้ ค&นั สด: นํา& ส้ม นํา& เกรฟฟรุ้ต นํา& แตงโม นํา& ฝรั"ง หรือนํา& สับปะรด

เค้ กช็อกโกแลตรสส้ม ราสเบอร์ร"มี ูสและข้ าวโอ๊ตอบกรอบ

กาแฟสด กาแฟปราศจาคาเฟอีน ชา นมสด หรือช็อกโกแลตร้ อน

Two fresh farm eggs any style

420

Fresh sweet mango with sweet sticky rice
and coconut cream

400

อาหารเช้ าประเภทไข่แบบที"คุณชื"นชอบ

ข้ าวเหนียวมะม่วง

Fresh fruit plate

310

International cheese plate

900

ผลไม้ รวมตามฤดูกาลผลไม้ รวมตามฤดูกาล

Baker’s basket – your choice of 5 items

420

Raspberry mousse and crumble

410

Home-baked croissant, breakfast roll, banana bread,
pain au chocolate, Danish pastries, muffin or low-fat muffin

A selection of five international cheeses,
grapes and cheese biscuits

เลือกขนมอบได้ 5 ชนิด: ครัวซองท์ ขนมปังกลม เค้ กกล้ วยหอม
ขนมปังสอดไส้ชอ็ กโกแลต เดนิชแพสตรี& มัฟฟิ น หรือมัฟฟิ นไขมันตํ"า

เนยแข็งนานาชาติ กับองุ่นและขนมปังกรอบ
Ice cream selection (per scoop)

125

Vanilla, chocolate, strawberry or Thai tea

ไอศกรีมรสต่างๆ (1 ลูก)
รสวานิลา ช็อกโกแลต สตรอเบอร์ร" ี หรือชาไทย
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 อาหารหรือต้ องการอาหารควบคุมนํา& หนัก กรุณาแจ้ งพนักงานของเราเพื"อการแนะนําอาหารที"เหมาะสม

A l l p r i c e s a r e i n T h a i B a h t a n d s ub j e c t t o 10 % s e r v i c e ch a r g e a n d a p p l i c a b l e g o v e r n m e n t t a x .

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ"ม

Food and beverage service from
from 10.00
10.00 – 21.45 hours
รายการอาหารและเครืองดืมเปิ ดให้บริการตังแต่เวลา 10:00 น. ถึง 21:45 น.
COCKTAILS - เครืองดืมค็อกเทล
Margarita - มาร์การิต้า

FRUIT JUICES

นําผลไม้

300

Tequila, triple sec and lemon juice

Passion Fruit Ginger Margarita

320

แพชชั"น ฟรุ้ต จินเจอร์ มาร์การิต้า

Gin, vodka, cointreau, passion fruit, lime juice and fresh ginger

Ginger Raspberry Limer – จินเจอร์ ราสเบอร์ร" ี ไลเมอร์

350

Pina Colada - พีน่า โคลาด้ า

300

Absolut raspberry, strawberry liqueur, raspberry,
fresh ginger and Ginger Ale

Freshly squeezed juice:
juice Watermelon, orange

190

Chilled fruit juice:
juice Apple, pineapple

190

นํา& ผลไม้ ค&นั สด: นํา& แตงโม นํา& ส้ม

นํา& ผลไม้ แช่เย็น: นํา& แอปเปิ& ล นํา& สับปะรด

SOFT DRINKS

นําอัดลม

White rum, Malibu, pineapple juice, lime juice and cream

Singapore Sling - สิงคโปร์ สลิงก์

300

Gin, D.O.M., sherry brandy, lime, grenadine and soda water

Mojito - โมฮิโต้

300

Rum, fresh mint, fresh lime, lemon juice,
brown sugar and soda water

Mai Tai - ไหมไทย

300

Rum, dark rum, orange curacao, lime and pineapple juice

Chai’s Hard Lemonade – ชัย ฮาร์ด เลมอนเนด

140

สไปร้ ท์ นํา& ส้มแฟนต้ า นํา& โซดา นํา& โทนิค จินเจอร์ เอล

นําแร่
Still - นําแร่ไม่อด
ั แก๊ซ

Local – เบียร์ทอ้ งถิน
230
250

International – เบียร์นานาชาติ
Corona (355 ml)- เบียร์โคโรน่า (355 มล.)
Hoegaarden (330 ml) - เบียร์โฮการ์เด้ น (330 มล.)
Heineken (330ml) - เบียร์ไฮเนเก้ น (330 มล.
Asahi (330ml) - เบียร์อาซาฮี (330 มล.)
Clausthaler – non alcoholic (331 ml)

Sprite, Fanta Orange, Soda, Tonic, Ginger Ale
MINERAL WATER

เบียร์

Chang Classic (320 ml)- เบียร์ช้าง คลาสสิค(320มล.)
Tiger, Singha - เบียร์ไทเก้ อร์ เบียร์สงิ ห์

140

โค้ ก ไดเอ็ท โค้ ก โค้ กซีโร่

350

Absolut citron, grand marnier, lychee, lemongrass juice
and lime juice

BEERS -

Coke, Diet Coke, Coke Zero

Acqua Panna (250 ml) - นํา& แร่อค
ั ควา พันนา (250 มล.)

150

Acqua Panna (750 ml) - นํา& แร่อค
ั ควา พันนา (750มล.)

250

Evian (500 ml) - นํา& แร่อเี วียง (500 มล.)
Minéré (600 ml) - นํา& แร่มิเนเร่ 1

190
180

Sparkling - นําแร่อด
ั แก๊ซ
310
310
250
250
290

เบียร์ปราศจากแอลกอฮอล์ (331 มล.)

San Pellegrino (250 ml) - นํา& แร่ซาน เพลลิกริโน่ (250 มล.)

150

San Pellegrino (750 ml) - นํา& แร่ซาน เพลลิกริโน่ (750 มล.

250

Perrier (330 ml) - นํา& แร่เปริเอ้

190

(330 มล.)

HOT BEVERAGES

เครืองดืมร้อน
Coffee, Café Latté, Cappuccino, Espresso

WINE,
WINE, CHAMPAGNE & SPARKLING WINE
BY THE GLASS

Red wine - ไวน์แดง
Cabernet Sauvignon, Corner Stone, Chile

420

Pinot Noir, Brancott Estate Marlborough, New Zealand

420

คาเบอร์เน่ โซวิยอง คอร์เนอร์ สโตน จากประเทศชิลี
พีโน่ นัวร์ แบรนคอตต์ เอสเตท จากประเทศนิวซีแลนด์
winee - ไวน์ขาว
White win
Chardonnay, Jacob’s Creek, Australia

430

Taittinger Prestige Brut

เทตทินเจอร์ เพรสทีจ บรุท
Sparkling wine – สปาร์คลิ งไวน์
Bottega Prosecco

บอทเทก้ า โพรเซ็คโก้

170
170
160
150
150

ชาอิงลิช เบรกฟาสต์ ชาเอิร์ล เกรย์ ชาคาโมไมล์

430

ชาดอนเน่ จาคอบ ครีกส จากประเทศออสเตรเลีย
Champagne - แชมเปญ

160

English Breakfast, Earl Grey, Chamomile

Sauvignon Blanc, Santa Carolina, Chile

โซวิยอง บลอง ซานต้ า คาโรไลน่า จากประเทศชิลี

กาแฟ คาเฟ่ ลาเต้ คาปูชิโน่ เอสเพรสโซ่
Double Shot Cappuccino - ดับเบิ&ล คาปูชิโน่
Double Shot Café Latté - ดับเบิ&ล คาเฟ่ ลาเต้
Decaffeinated Coffee – กาแฟปราศจากสารคาเฟอีน
Hot chocolate - ช็อกโกแลตร้ อน
Tea selection: ชาที"คุณชื"นชอบ

800

490

MILKSHAKES & SMOOTHIES

เครืองดืมมิลค์เชค และสมูทตี
Chocolate Milkshake – มิลค์เชค รสช็อกโกแลต

210

Coffee Milkshake – มิลค์เชค รสกาแฟ

210

Vanilla Milkshake – มิลค์เชค รสวานิลา

210

Mango Smoothie – สมูทตี& รสมะม่วง

210

Banana Smoothie – สมูทตี&กล้ วยหอม

210

Blended Thai Iced Tea – ชาไทยปั"น

210

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

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ"ม

