
Served with your choice of French fries,
sweet potato wedges or mixed salad

แซนดวิชและอื่นๆ
เสิรฟพรอมกับ เฟรนชฟรายส มันเทศทอด หรือ สลัดรวม
三明治和其他
配自选炸薯条，甘薯块和什锦沙拉

BURRITO 450
Chicken, lettuce, cheese, sesame-chili mayo & avocado
เบอรริโต
เนื้อไก ผักกาดหอม ชีส ชิลลี่มายองเนสและงา อโวคาโด
玉米煎饼
鸡肉，生菜，乳酪，辣味芝麻蛋黄酱和鳄梨

BEEF BURGER 450
Australian beef (250g), cheddar, bacon, egg,
shallots, tomato & BBQ mayo
เบอรเกอรเนื้อวัว
เนื้อวัวออสเตรเลีย (250 กรัม), เชดดาชีส, เบคอน, ไข, หัวหอมแดง,
มะเขือเทศ, มายองเนสบารบีคิว
牛肉汉堡
澳大利亚牛肉（250克），切达奶酪，培根，鸡蛋，
红葱，番茄和烧烤蛋黄酱

SOURDOUGH BREAD 400
Grilled chicken, St. Paulin cheese, salsa and cucumber
ขนมปงซาวโดว
เนื้อไกยาง เซนตพอลลีนชีส ซัลซา แตงกวา
酸酵种面包
烤鸡，圣保兰奶酪，莎莎酱和黄瓜

SEAFOOD TOWER  2,000
Scallop ceviche, octopus salad, king crab, greenshell mussels, oysters,
tiger prawns, rock lobster
ซีฟูดทาวเวอร
หอยเชลลเซบิเช, สลัดปลาหมึกยักษ, ปูยักษ, หอยแมลงภู, หอยนางรม, กุงลายเสือ, กั้งกระดาน 
海鲜塔
扇贝酸橘汁腌鱼、章鱼沙拉、帝王蟹、青口贻贝、生蚝、虎虾、岩龙虾

250 GR. AUSTRALIAN GRAINFED RIB EYE  840
“CHIMICHURRI”SERVED WITH FRENCH FRIES
สเต็กเนื้อริบอาย (วัวแบบเลี้ยงธรรมชาติ) 250 กรัม เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส
250 克澳大利亚谷饲肋眼牛排   “奇米丘里辣酱”配炸薯条

TIGER PRAWN TEMPURA 730
Served with spicy chili mayo
กุงลายเสือเทมปุระ
เสิรฟพรอมน้ำจิ้ม ชิลลี่มายองเนส
虎虾天妇罗
配辣椒蛋黄酱

   COMFORT AND HEALTHY
อาหารทานเลนเพื่อสุขภาพ
舒适健康

NACHOS 300 
Spicy marinated chicken, sour cream,
mexicana salsa & guacamole
นาโชส
ไกหมักเครื่องเทศ ซาวครีม แม็กซิกันซัลซา กัวคาโมเล
烤干酪辣味玉米片
香辣腌鸡肉，酸奶油，配墨西哥莎莎酱，牛油果酱

BURRATA - DEL CASARO 350 
Watermelon, Thai asparagus, sweet basil 
บูรราตาชีส – เดล คาซาโร
แตงโม, หนอไมฝรั่ง, ใบโหระพา
布拉塔芝士 – DEL CASARO
西瓜、泰国芦笋、罗勒

CAESAR SALAD 380 
Romaine lettuce, crispy bacon, croutons and parmesan
ซีซารสลัด
ผักกาดโรเมน เบคอนกรอบ ขนมปงกรอบครูตองซ พาเมซานชีส
凯撒沙拉 
生菜，脆皮培根，烤面包块和帕尔玛奶酪

BEETROOT QUINOA SALAD 300
Beetroot, quinoa, fried herbs and cream cheese
สลัดบีทรูทและควินัว
บีทรูท, ควินัว, สมุนไพรทอด, ครีมชีส
甜菜根藜麦沙拉
甜菜根，藜麦，煎香草和奶油干酪

CREATE YOUR OWN 360
PASTA DISH!
เลือกปรุงพาสตาดวยตัวคุณเอง
自选意大利面！

PASTA OPTIONS
ตัวเลือกเสน
意面

Spaghetti
สปาเก็ตตี้
细意大利面

Squid ink spaghetti
สปาเก็ตตี้เสนหมึกดำ
墨鱼汁意面

Whole-wheat rigatoni
โฮลวีต รีกาโทนี่
全麦粗意面

Penne
เสนเพนเน
笔尖型意式通心面

Gluten free pasta
สปาเก็ตตี้แบบไมมีกลูเต็น
无麸意面

SAUCE OPTIONS
ตัวเลือกซอส
佐酱

Pork bolognaise
ซอสมะเขือเทศหมู
猪肉酱意面

Pomodoro
ซอสมะเขือเทศ
番茄酱意面

Carbonara
คาโบนารา
培根蛋酱意面

Arrabbiata
ซอสมะเขือเทศผัดพริก
香辣茄酱意面

Aglio e olio
ผัดพริกแหง กระเทียม
蒜油意面

Pad kee mao
seafood
ผัดขี้เมาทะเล
泰式海鲜炒宽粉

(V)

(V)

(V)

   PIZZA AND PASTA
พิซซาและพาสตา
披萨和意大利面

MARGHERITA  350
Tomato sauce, mozzarella, basil
พิซซามาการิตา
ซอสมะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส ใบโหระพา
玛格丽塔披萨
番茄酱，马苏里拉奶酪，罗勒

PICCANTE 350
Tomato sauce, mozzarella, salami, chili
พิซซาซาลามี่
ซอสมะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส ซาลามี่ พริก
PICCANTE 披萨
番茄酱，马苏里拉奶酪，意大利蒜味腊肠，罗勒

LOCAL SEAFOOD 500
Tomato sauce, mozzarella, tiger prawns 2 pcs.,
squid, clams 
พิซซาทะเล
ซอสมะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส กุงลายเสือ 2 ตัว ปลาหมึก หอยตลับ
当地海鲜披萨
番茄酱，马苏里拉奶酪，两只虎虾，鱿鱼，蛤蚌

TARTUFO E PARMA 500
Tomato sauce, mozzarella, truffle paste,
Parma ham
พิซซาทรัฟเฟลและพารมาแฮม
ซอสมะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส ทรัฟเฟลบด พารมาแฮม
TARTUFO E PARMA 披萨
番茄酱，马苏里拉奶酪，松露酱，帕尔玛火腿

SANDWICH AND OTHERS

ALL PRICES ARE IN THAI BAHT AND SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE  AND APPLICABLE GOVERNMENT TAXES.
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ALL PRICES ARE IN THAI BAHT AND SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE  AND APPLICABLE GOVERNMENT TAXES.

LARB PLA MUEK 360
Spicy calamari, roasted rice powder
and coriander salad
ลาบปลาหมึก
ปลาหมึก ขาวค่ัว ผักชี
香辣炸鱿鱼圈
配烤碎米粉和香菜沙拉

PAD THAI GOONG 380
Fried noodle with tofu, tamarind sauce
served with tiger prawns
ผัดไทยกุง
เสนผัดไทย เตาหู ซอสมะขาม เสิรฟพรอมกุงลายเสือ
泰式炒米粉
泰式炒米粉配豆腐，配大虾，泰式酱料

YUM WOON SEN MOO SUB 320
Vermicelli salad with minced pork, tomato,
onion, peanuts and chinese celery 
ยำวุนเสนหมูสับ
วุนเสน หมูสับ มะเขือเทศ หอมใหญ ถั่ว คื่นชาย
泰式粉丝沙拉
粉丝沙拉配腌制猪肉，番茄，洋葱，花生，芹菜

ของหวาน
甜品

SEASONAL FRESH FRUITS 180
Local & freshly sliced
ผลไมตามฤดูกาล
应季水果   本地新鲜水果盘

LOCAL ICE CREAM 150
Coconut, chocolate, lemon,
strawberry sorbet, vanilla or cookies & cream

ไอศครีมทองถิ่น
มะพราว ชอคโกแลต มะนาว สตรอวเบอรรี เชอเบท วนิลา หรือ คุกกี้แอนดครีม
本地冰淇淋
椰子, 巧克力, 柠檬, 草莓雪葩, 香草, 曲奇和奶油

MANGO & STICKY RICE 220
The Thai classic! Always delicious!
ขาวเหนียวมะมวง
芒果和糯米  经典泰国美食！美味十足！

LEMONGRASS CRÈME BRÛLÉE 350
CHEESE CAKE 
Crispy coconut tuile, pineapple
แครมบรูวเลชีสเคกตะไคร
ขนมเบ้ืองฝรั่งเศสมะพราวกรอบ, สับปะรดกวน
柠檬草焦糖布丁芝士蛋糕
松脆椰片、菠萝馅

(V)

(V)

RATCHAPHRUEK 260 
Sangsom rum is combined with fresh passionfruit, lime and mint before being sweetened
with a  touch of vanilla. Served tall over crushed ice.

JAMPA DEANG 260
Mekhong Thai spirit, Crème de Cassis, pineapple juice, fresh lime juice, sugar syrup are shaken
together and topped with red bull. Served short over cubed ice.

LONG BEACH ICED TEA 320
A refreshing alternative to the Long Island Iced Tea. This cocktail blends Beefeater Gin,
Nusa Cana Rum, Absolut Vodka, Sierra Silver Tequila, and Giffard Triple Sec, together with 
lime juice, cranberry juice, and sugar syrup.

SANGRIA  380
This Spanish punch combines the bold flavors of red wine, brandy V.S.O.P., Grand Marnier,
orange juice and pomegranate juice. Stirred and served over cubed ice.

MIMOSA 420
The cocktail is believed to have been invented in 1925 by Frank Meier. It is probably named
after the yellow flower of  Acacia Dealbata. Combine sparkling wine with orange juice
and serve in flute glass.

AIRMAIL  460
Combine Black heart premium spiced rum with honey syrup and lime juice and sparkle it
with sparkling wine. No advanced technology is needed to shake up this refreshing cocktail.

BEERS
CHANG 150
CHANG DRAUGHT 160
CORONA EXTRA 300
HOEGAARDEN 300
ASAHI 180
FEDERBRAU 180

SMOOTHIES
SOI ROY SONG 160
Watermelon cut, kiwi fruit, coconut flesh & coconut water

PET KA SEM 160
Avocado, yogurt, mint leaves, lychee juice & honey

COCKTAILS

อาหารไทย
经典泰国美食 

YUM KOR MOO YANG 320 
Spicy grilled pork, cucumber, tomato salad
ยำคอหมูยาง
หมูยาง แตงกวา มะเชือเทศ
烤猪颈肉沙拉
香辣烤猪肉，黄瓜，番茄沙拉

PAD KRA PAO   320
Stir fried chili, hot basil with minced pork
or minced chicken
ผัดกระเพรา
ผัดกระเพรา หมูสับ/ไกสับ
泰式炒肉末
炒猪肉末或鸡肉末配辣椒，罗勒

PAD CHA TALAY  400
Stir fried seafood with chili, sweet basil,
kaffir lime leaves and green peppercorn 
ผัดฉาทะเล
อาหารทะเลรวม พริก ใบโหระพา ใบมะกรูด เมล็ดพริกไทยออน
泰式炒海鲜
炒海鲜配辣椒，甜罗勒，泰国柠檬和青胡椒子

อาหารเอเช่ียน
亚洲风味

CHICKEN WINGS 320
Marinated in Thai herbs & tamarind sauce
ปกไกทอด
หมักในสมุนไพรไทย เสิรฟพรอมซอสมะขาม
鸡翅
用泰国香草腌制，配泰式酸角酱

ASIA STYLE TUNA TARTARE 400
Caviar, kaffir lime leaves, ginger, mint & papaya
ทูนาทารทารแบบไทย
ไขปลาคาเวียร ใบมะกรูด ขิง สาระแหน มะละกอ
亚洲风味吞拿鱼天妇罗
鱼子酱，酸橙叶，生姜，薄荷和木瓜

CHAR KIEW TIEW  360
Stir fried flat noodle with your choice of
squid, pork or prawns 
served with bean sprouts
ชารกวยเตี๋ยว
เสนกวยเตี๋ยวผัด ปลาหมึก/หมู/กุง เสิรฟพรอมถั่วงอกสด
泰式炒河粉
炒河粉配自选墨鱼、猪肉或虾  以及豆芽

SWEETS

ASIAN FLAVORS THAI CLASSICS

มีสวนผสมของถั่ว

มังสวิรัติจานแนะนำ

มีกลูเตน
เผ็ด

M
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