and chili powder (share for 2)

ลาบหมูทอด
Lab Moo Thod - Deep-fried spicy minced pork

120

เนื้อแดดเดียว
Sun-dried beef

180

ไก่สะเต๊ะ
Chicken Satay with peanut sauce

150

ปอเปี๊ ยะปู เสิร์ฟคู่ซอสพริกศรีราชา
Poh Pia crab meat - Crab spring rolls with Siracha dip

200
150

250

ข้าวผัดกุ้ง
Fried rice with prawn

290

ข้าวผัดปู
Fried rice with crab meat

290

ผัดไทยไก่สูตรโบราณ
Classic Phad Thai with chicken

180

ผัดไทยกุ้งสูตรโบราณ
Classic Phad Thai with prawn

200

ผัดไทยปูสูตรโบราณ
Classic Phad Thai with crab meat

220

90
120
150

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
Stir-fried chicken with cashew nuts and dried chili

230

ผัดกะเพราเนื้อวัว
Wok-fried dry aged beef with chili and hot basil sauce

250

ผัดกะเพราเนื้อแกะ
Wok-fried lamb shoulder with chili and hot basil sauce

280

460

ไก่ทอดอบชีสพาร์เมซาน
Chicken parmigiana

320

ฟิชแอนด์ชิป
Fish & chips in beer batter

420

ขาหมูเยอรมันทอดกรอบ (สําหรับ 2-3 ท่าน)
German crispy pork knuckle (share for 2-3)

890

น่องเป็ดตุ๋นซอสมะขาม
Duck conﬁt with tamarind sauce,
grilled pineapple, and crispy onion

320

Potato salad, gravy and chili sauce

240

ต้มยําไก่สูตรดั้งเดิม
Traditional Tom Yum chicken - Spicy soup with chicken

120

ต้มยํากุ้ง
Tom Yum Prawn - Spicy soup with prawn

150

ต้มข่าเนื้อตุ๋น
Tom Kha beef - Braised beef in spicy and sour coconut milk,

280

ต้มข่าเนื้อแกะตุ๋น
Tom Kha lamb - Braised lamb shoulder in spicy and

320

ซี่โครงหมูย่างหมักซอสต้มยํา (สําหรับ 2 ท่าน)
BBQ Tom Yum pork rib (share for 2)

580

ปลากะพงห่อใบตองย่างซอสพะแนง
Grilled seabass ﬁllet on banana leaf
with Panaeng sauce

350

เนื้อวากิวจากออสเตรเลียห่อใบตองย่างซอสพะแนง
Grilled Australian Wagyu beef on banana leaf
with Panaeng sauce

470

250

with braised Wagyu beef

ข้าวซอยเนื้อปู
290
Khao Soi crab meat - Northern Thai noodle curry soup with crab meat
320

with braised lamb shoulder

ขาแกะตุ๋นซอสพะแนง (สําหรับ 2 ท่าน)
480
Braised lamb shank with Panaeng curry sauce (share for 2)
แกงเขียวหวานเนื้อตุ๋น
Green curry with braised beef

220

แกงเขียวหวานแกะตุ๋น
Green curry with braised lamb shoulder

280

260

สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
Spaghetti carbonara

280

ริกาโตนิแซลมอลพิ้ งค์ซอส
Rigatoni pink salmon

280

พาสต้าเนื้อแก้มวัวตุ๋น
Cheeky tagliatelle

320

Poached egg, bacon bites and mushrooms and trufﬂe essence

Tomato, cream, smoked salmon, and crispy capers

Braised beef cheek, tomato sauce and rosemary

BURGERS & CO

DESSERT

sour coconut milk, galangal and lemon grass

เฟตตูชิน่ซ
ี อสอัลเฟรโด
Fettuccine Alfredo

Spaghetti, Guanciale pork, egg, and black pepper

galangal and lemon grass

CURRIES

แซลมอนและสลัดควินัว
Roasted salmon ﬁllet

Homemade Viennese sauce tartar,
spicy potato wedges and lemon cream

ซี่โครงแกะย่างจากนิวซีแลนด์ราดซอสกะเพรา
590
Grilled New Zealand lamb chop with Thai hot basil sauce

220

ต้มแซ่บขาหมูเยอรมัน
Tom Sab pork knuckle - Hot and Spicy Soup with pork knuckle

180

ข้าวกระยาคู
Young rice pudding and coconut milk
พุ ดดิง
้ ชาไทย
Thai milk tea pudding
ขนมปังสังขยา
Steamed soft bread with pandan dip
ชีสเค้กมะม่วง
Mango cheesecake
พานาคอทตา
Panna Cotta and berries
เค้กแคร์รอตโฮมเมด เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวนิลา
Homemade carrot cake with vanilla Ice cream
วาฟเฟิลเสิร์ฟคู่กับไอศกรีม
Wafﬂe with Ice cream
ไอศกรีมวานิลา
Vanilla Ice cream
ไอศกรีมช็อคโกแลต
Chocolate Ice cream

149
129
210
180
200
149
60

เบอร์เกอร์เนื้อ
M&M – Metro meaty burger

380

อินดิโก้คลับแซนวิช
Indigo club

320

เบอร์ริโต้
Burritos

290

Australian beef patty, bacon, caramelized onion,
Swiss cheese, homemade pickles, tomato conﬁt,
and Parmesan trufﬂe fries

Our turn on the classic club sandwich
served with roasted chicken, boiled egg spread,
lettuce, tomato, bacon, cheese, and taro chips

เมโทรเบอร์เกอร์ฟาลาเฟล
MIB – Metro impossible burger

290

แซนวิชหมูแดง สไตล์คูบาโน
Cubano Havana

320

Homemade falafel patty, spicy sour cream, tomato,
Feta cheese, and red onion

60

Roasted Thai style “Moo Daeng” pork,
sliced cooked ham, Swiss cheese, homemade pickles,
and Siracha mayonnaise

280
Dairy
Products

Vegetarian
Dishes

Dishes
Contain Pork

Spicy
Dishes

Kids
Menu

Nuts

Healthy

Wheat

All prices are subject to10% service charge and 7% VAT

Seafood

Eggs

แซลมอลรมควันและอโวคาโด
Smashed avocado & smoked salmon

290

อินดิโก้ บรูสเกต้า
Bruschetta Indigo

290

คาร์ปาชิโอเนื้อ
Roasted beef Carpaccio

360

ซุปหัวหอม
French onion soup

320

Crispy sour dough, dill mustard, cherry tomato,
and poached egg

Mozzarella cheese, tomato conﬁt, homemade pesto
and basil mayonnaise

Finely sliced beef tenderloin,
pine nuts, balsamic reduction, wild rocket, anchovies,
and Parmesan cheese

Caramelized onion with cheesy puff pastry lid

เมโทรสลัดไก่สูตรคีโต
Metro keto cobb salad bomb

290

สลัดซีซ่าร์
Caesar salad

290

Roasted chicken breast, 5-minute boiled egg,
cherry tomatoes, avocado, grilled corn, crispy bacon,
and Roquefort cheese dressing

Romaine lettuce, Parmesan cheese, bacon, anchovies,
croutons, and quail eggs

เพิ่ ม แซลมอนรมควัน
Add on smoked salmon
เพิ่ ม ไก่ย่าง
Add on grilled chicken skewer

สลัดกรีก
Greek feta crumble salad

120
90
290

Mixed garden salad, bell pepper, black olives,
lemon dressing, Feta cheese, and quinoa

้ วัวย่างและร็อคเก็ต
สลัดทาเกลียตา เนือ
Pepper crusted steak & rocket “Tagliata” salad
Blend of garlic fried mushrooms, crispy garlic,
and Parmesan cheese

Cumin roasted minced pork, tomato salsa, chickpeas,
sour cream, avocado, and grilled corn salsa

ขนมจีนนํ้ายาปูใบชะพลู
280
Thai rice noodles with crab meat curry and wild betel leaves
ขาหมูเยอรมันผัดพริกแกงและถั่วฝักยาว
Stir-fried pork knuckle with red curry and long bean

480

Romesco sauce, roasted peanuts, and quinoa salad

PASTA FIX

420

THAI MAIN DISH

นํ้าตกเนื้อวากิวย่าง
Nam Tok beef - Spicy grilled sliced Australian Wagyu beef salad

GRILLED ON
BANANA LEAF

THAI SALAD
SOUP

350

ข้าวซอยเนื้อแกะตุ๋น
Khao Soi lamb - Northern Thai noodle curry soup

ขาเป็ดกองฟีต์
Duck leg conﬁt

Tempura onion rings, pepper sauce, garlic conﬁt,
tomatoes conﬁt, and trufﬂe mashed potatoes

Spicy tomato ragout, fettuccini pasta

นํ้าตกปลาแซลมอนย่าง
Nam Tok salmon - Spicy grilled sliced salmon salad

ข้าวซอยเนื้อตุ๋น
Khao Soi Wagyu beef - Northern Thai noodle curry soup

690

Grain mustard mashed potato, roasted onion,
fresh garden salad, and trufﬂe balsamic vinaigrette

with spicy Nam Jim Jaew and sticky rice

ส้มตําไทย / ส้มตําปลาร้า
Som Tum Thai / Som Tum with fermented ﬁsh sauce
ไข่เค็มและข้าวโพดหวาน
Salt egg and sweet corn
คอหมูย่าง
Charcoal grilled pork shoulder
ปูนม
ิ่ ทอดกรอบ
Crispy soft shell crab

สเต็กเนื้อวากิว
Aussie sirloin

SALAD

ข้าวเหนียวหมูป้ ง
ิ เสิร์ฟคู่นา้ํ จิ้มแจ่ว
Moo Ping - Grilled pork skewer

ข้าวผัดอีสาน
E-San fried rice

APPETIZERS

370

MAINS

หมูคลุกฝุน
่ (สําหรับ 2 ท่าน)
Moo Clook Phoon - Deep-fried pork with roasted rice powder

NOODLES AND RICE

THAI TAPAS

The Tastes of
the Neighbourhood

420

