Thai

CHOICE OF STARTER

Wok-Fried

ปอเปี๊ ยะเจ

Poh Pia vegetable - Crispy vegetable

Spicy sausage salad

TO PERFECTION

THB

219++

ผัดกะเพราไก่

Pad Ka Prao chicken – Spicy stir-fried

per set

WESTERN

CHOICE OF STARTER

+
+
+
+

Quinoa salad, soft boiled egg,
spicy corn salad

สลัดซีซ่าร์

Caesar Salad, parmesan, bacon

Sun-dried tomato, pesto, rocket

Tomato ragout, spicy corn salsa

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

Wok-fried chicken, cashew nuts,
dried chili

คะน้าผัดหมูกรอบ

Stir-fried Chinese kale, crispy pork

Chicken parmigiana

มินิเบอร์เกอร์ไก่

Mini chicken burger

Crispy chicken in beer batter,
Viennese sauce tartar, Swiss cheese,
grilled romaine

คร็อกมาดาม

Croque Madame

Rye bread "Moo Daeng" pork cooked ham,
parmesan, mixed garden salad

ปาร์มองเตียร์เนื้อแก้มวัวตุ๋น

MUST TRY IT

แกงมัสมั่นไก่

ปลากะพงทอดราดซอสมะขาม

Crispy seabass with tamarind sauce

แกงเขียวหวานหมู

Chicken fried rice with Thai fried egg

FIX

Wok-fried flat rice noodle
with chicken and pickled radish

Green curry pork

Phad Thai chicken wrapped
with Thai omelet

ข้าวซอยไก่

ข้าวผัดต้มยําปูอัด

Khao Soi chicken - Northern Thai Noodle

พาสต้าแทลเลียเตลเลไก่ผัดซอสครีมสไปซี่
Cajun chicken tagliatelle
Creamy spicy chicken sauce, oregano,
sautéed mushrooms

พาสต้าริกาโตนี่อบแฮมชีส

นํ้าใบเตย
Pandan juice

Rigatoni gratin

นํ้าอัญชัน
Butterfly pea juice

สปาเก็ตตี้ผัดแกงเขียวหวานไก่

พาสต้าเฟตตูชินี่เป็ด

with green curry and chicken

Roasted duck fettuccini

Roasted duck leg, garlic, lemon zest

นํ้ากระเจี๊ยบ
Roselle juice

สปาเก็ตตี้ผัดชีสเฟต้า

นํ้าเก็กฮวย
Chrysanthemum juice

Curry Soup with chicken

Spicy Tom Yum crab stick fried rice
with aromatic herbs

บะหมี่ผัดไข่หมูแดง

Wok-fried egg noodles
with BBQ pork and kale

พุ ดดิ้งชาไทย
Thai milk tea pudding

ข้าวผัดไก่และไข่ดาว

ผัดไทยไก่ห่อไข่

เครปเย็นโฮมเมด
เสิร์ฟพร้อมกับซอสครีมเลมอนและถั่วอบ
Homemade crepe, lemon curd,
roasted peanuts

วาฟเฟิลเสิร์ฟพร้อมไอศกรีม
Waffle with ice-cream

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

Chicken Massamun curry

ช็อกโกแลตพุ ดดิ้ง
เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมช็อคโกแลต
Chocolate bread pudding,
chocolate ice cream

ขนมปังไข่คนและปลาแซลมอนรมควัน
Smoked salmon, truffle scrambled egg, dill

Steamed seabass with soya sauce

เค้กแคร์รอต
เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวนิลา
Homemade carrot cake with
vanilla Ice cream

ขนมปังสังขยาใบเตย
Soft bread with pandan dip

Scrambled egg & salmon tartine

ปลานึ่งซีอิ๊ว

พานาคอตต้า
ราดซอสราสป์เบอร์รี
Creamy Panna Cotta with raspberry sauce

Beef cheek parmentier

Braised beef cheek, mashed potato,
béchamel, Swiss cheese, garlic bread

สลัดปูอัดชุบเกล็ดขนมปังทอด

Crispy crab stick croquette,
spicy and sour mango salad

Roasted pork focaccia

ผัดหมูกระเทียม

Wok-fried chicken with red chili
and ginger

Rocket salad, parmesan,
tomato confit, balsamic dressing

ขนมปังฟอคคาเซียและหมูอบ
ไก่ทอดอบชีสพาร์เมซาน

ไก่ผัดขิง

Starter
Main course
Dessert
and Drink

COMFORT FOOD

chicken and basil

Wok-fried pork loin with garlic

สลัดร็อคเก็ต

สลัดควินัว

ฟรุตสลัด
เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมเชอเบท
Exotic fruit salad and sorbet of the day

Create your own combo and enjoy our local Thai street food.

Moo Ping - Grilled pork skewer,
spicy dip, and steamed sticky rice

ยําไส้กรอก

SENSATION

MENU

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

spring rolls

Sweet

Spaghetti green curry - Stir-fried spaghetti

สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาหมูสับ

Spaghetti Kee Mao - Spicy holy basil
stir-fried spaghetti with minced pork

Baked rigatoni, cooked ham, parmesan, pesto

Feta cheese spaghetti
Rocket, tomato confit, pine nuts

*This dish is served with steamed Jasmin rice and fried egg.
อาหารจานนี้เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและไข่ดาว
All prices are subject to10% service charge and 7% VAT

ชาดําเย็น
Thai black tea
โอเลี้ยง
Thai black coffee
นํ้าดื่ม
Water

