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Thai sour sausage
with condiment and salad
ไสกรอกอีสานเสิรฟกับเครื่องเคียงและสลัด

THB 2501.

THB 2504.
Sun dried pork
sriracha chili sauce
หมูแดดเดียว

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.   ราคานี้ยังไม�รวมค�าบร�การ 10% และภาษีมูลค�าเพ��ม 7%

Thai sour sausage
with condiment and salad
ไสกรอกอีสานเสิรฟกับเครื่องเคียงและสลัด

THB 1. THB 250

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.   ราคานี้ยังไม�รวมค�าบร�การ 10% และภาษีมูลค�าเพ��ม 7%Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.   ราคานี้ยังไม�รวมค�าบร�การ 10% และภาษีมูลค�าเพ��ม 7%

THB 3202. Thai style spicy salmon salad
พลาปลาแซลมอน

3.

THB 250

Deep fried
spicy pork ball
( Laab moo thod)
vegetable

ลาบหมูทอด



THB 2205. Vegetable spring rolls
ปอเปยะผักทอด

THB 2205. ปอเปยะผักทอด

6.

THB 360

8.

THB 280

Deep fried
shrimp cake

ทอดมันกุง

9.

THB 250

Chicken
buffalo wing
bbq sauce

ปกไกบัฟฟาโลว
เสิรฟกับบาบีคิวซอส

THB 34010.
Cheesy beef loaded fries
fries | minced beef | cheese

มันฝรั่งทอดราดวยเนื้อบดและชีสซอส

Club Sandwich
egg | ham | grilled chicken
lettuce| french fries
aioli sauce

คลับแซนวิช
เสิรฟพรอมมันฝรั่งทอด

7.

THB 360

Smoked salmon 
bagel bread sandwich
mixed green salad
dill cream cheese

แซนวิชแซลมอนรมควัน
กับผักสลัดและครีมชีส

11.

THB 349

Pulled pork burger
pulled pork | cole slaw
homemade bun
bbq sauce

เบอเกอรหมูเสนกับ
ซอสบาบีคิวและสลัดผัก

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.   ราคานี้ยังไม�รวมค�าบร�การ 10% และภาษีมูลค�าเพ��ม 7%



Chicken satay
peanut sauce | cucumber relish

ไกสะเตะเสิรฟกับซอสถั่วและอาจาด

THB 250
Fish and chips | tartar sauce

ชุปเกล็ดขนมปงทอด

THB 420
Phad Thai goong | noodle | tiger prawn
rice noodle | bean sprout | peanut

ผัดไทยกุง

THB 380
Wok fried large rice noodle
with Thai herbs | vegetable | seafood 

ผัดขี้เมา ทะเล

THB 340
Wok fried flat noodle with chicken
egg | lettuce

กวยเตี๋ยวคั่วไก

THB 280
Fried rice with chicken or pork
fried egg | cucumber | tomato | spring onion

ขาวผัดไกหรือหมู

THB 280
Krapow minced chicken or pork
chili | garlic | hot basil leaf | Jasmine rice | fried egg

ผัดกระเพราไกหรือหมูราดขาวไขดาว

THB 320
Krapow minced beef
chili | garlic | hot basil leaf | Jasmine rice | fried egg

ผัดกระเพราเนื้อราดขาวไขดาว

THB 350
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THB 350

Mediterranean chicken salad
cucumbe| tomato| olive| cos lettuce| lemon dressing

สลัดไกยางสไตลเมดิเตอรเรเนียน เสิรฟกับน้ำสลัดมะนาว

THB 240
12.

Thai fruit salad with grilled pork neck
mixed fruit | peanut | dried shrimp | grilled pork neck

ตำผลไมรวมคอหมูยาง

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.   ราคานี้ยังไม�รวมค�าบร�การ 10% และภาษีมูลค�าเพ��ม 7%

Ice cream choices (scoop)                                                           THB 35
ไอศกร�ม (ต�อลูก)

Fruit Mix Platter                                                                            THB 240 
ผลไม�รวมตามฤดูกาล

Crepe Suzette Ice Cream                                                          THB 250 
เครปฝรั่งเศสเสิร�ฟพร�อมไอศคร�มวนิลา
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