
WESTERN STARTERS อาหารว�างแบบตะวันตก

Caesar Salad 250
Romaine lettuce, grilled-marinated chicken, croutons, crispy bacon, 
Parmigiano shavings, poached egg, anchovies, Caesar dressing 
ซีซารสลัด

Chef ’s Salad 260
Organic mixed lettuce, tomato, smoked chicken breast, ham, 
Emmental cheese, Thousand Island dressing
เชฟสลัดพรอมน้ำสลัดเทาซันดไอสแลนด

Greek Salad 250
Lettuce, cucumber, tomato, red onion, 
black olives, feta cheese, lemon dressing
กรีกสลัดพรอมน้ำสลัดเลมอน

Crispy Tempura Calamari 180
Golden fried tempura calamari rings, 
tartar sauce, lemon wedges
ปลาหมึกชุบแปงทอดกรอบ

Caesar Salad

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Beef Carpaccio 260
Arugula salad, black ground pepper, 
Parmigiano shavings, olive oil
บีฟคาพัคจิโอพรอมสลัดอารูกูลา                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Smoked Duck Breast Salad 240
Smoked duck breast, fresh cranberries, 
sweet orange, cherry tomatoes, 
oak leaf salad, honey dressing
สลัดอกเปดรมควัน

Homemade Salmon Gravlax 280
Sour cream, capers, red onion, dill, 
pickled cucumber, toasted wheat bread
เนื้อปลาแซลมอนหมักเครื่องเทศ เสริฟพรอมเครื่องเคียง

Homemade Salmon
Gravlax

Smoked Duck
Breast Salad



Beef Carpaccio 260
Arugula salad, black ground pepper, 
Parmigiano shavings, olive oil
บีฟคาพัคจิโอพรอมสลัดอารูกูลา                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Smoked Duck Breast Salad 240
Smoked duck breast, fresh cranberries, 
sweet orange, cherry tomatoes, 
oak leaf salad, honey dressing
สลัดอกเปดรมควัน

Homemade Salmon Gravlax 280
Sour cream, capers, red onion, dill, 
pickled cucumber, toasted wheat bread
เนื้อปลาแซลมอนหมักเครื่องเทศ เสริฟพรอมเครื่องเคียง

THAI STARTERS อาหารว�างไทย

Siam Platter  250
Selection of Thai favorites appetizers: Lab kai, mixed spring rolls, goong phan oye,
chicken and pork satay, sweet peanut sauce
 ชุดอาหารวางไทยรวมมิตร ลาบไก ปอเปยะสด กุงพันออย สะเตะหมูและไก

Chicken or Pork Satay  150
Grilled chicken or pork satay, sweet peanut sauce, cucumber achar
สะเตะไกหรือหมู

Som Tam Poo Nim 230
Thai spicy green papaya salad, 
deep fried soft shell crab, chili 
สมตำปูนิ่ม 

Yum Nua                                          220
Thai fragrant warm grilled beef salad, 
shallots, lime, mint leaves, chili
ยำเนื้อยาง

Yum Som O                                      220
Thai pomelo salad, grilled river prawns, 
dry coconut, shallots,coriander, 
mint leaves, chili 
ยำสมโอ  

Siam Platter

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



SOUP ซุป

Tom Yum Goong 220
Thai hot and spicy prawn soup served with steamed jasmine rice  
ตมยำกุงเสิรฟพรอมขาวสวย 

Minestrone 200
Thick Italian soup with beans, onions, celery, carrot, tomatoes, basil
ซุปผักรวมอิตาลี

Mushroom 200
Cream of mushroom soup  
ซุปครีมเห็ด

Tom Yum Goong

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Beef Cheese Burger                               340                                                                                                                          
100% ground beef patty, cheese, 
arugula salad, pickled cucumber, 
caramelized onions, crispy bacon, 
tomato relish, homemade burger bun
เบอรเกอรเนื้อ

Mexican Chicken Burger                       300 
Grilled marinated chicken, guacamole, 
cilantro, jalapenos, red onion,
tomato relish, homemade burger bun
เบอรเกอรไกเม็กซิกัน                                                                                                                                                                                                                                                                  

Club Sandwich 280
White or brown bread, chicken, 
crispy bacon, egg, tomato, salad,                                                                                                                                                                                               
คลับแซนวิช 

Vegetarian Club Sandwich                   220                                                                                                
Toasted whole wheat loaf, feta cheese,
tomatoes, lettuce, cucumber
แซนวิชไสผักมังสาวิรัติ

Beef cheese Burger

Club Sandwich

SANDWICHES & BURGERS แซนว�ชและเบอร�เกอร�

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Beef Cheese Burger                               340                                                                                                                          
100% ground beef patty, cheese, 
arugula salad, pickled cucumber, 
caramelized onions, crispy bacon, 
tomato relish, homemade burger bun
เบอรเกอรเนื้อ

Mexican Chicken Burger                       300 
Grilled marinated chicken, guacamole, 
cilantro, jalapenos, red onion,
tomato relish, homemade burger bun
เบอรเกอรไกเม็กซิกัน                                                                                                                                                                                                                                                                  

Club Sandwich 280
White or brown bread, chicken, 
crispy bacon, egg, tomato, salad,                                                                                                                                                                                               
คลับแซนวิช 

Vegetarian Club Sandwich                   220                                                                                                
Toasted whole wheat loaf, feta cheese,
tomatoes, lettuce, cucumber
แซนวิชไสผักมังสาวิรัติ

Grilled Beef Wrap 220
Marinated grilled beef, tomato, red onion, cucumber, lettuce, yoghurt
แผนแปงบางหอไสเนื้อยางและผัก

Grilled Chicken Wrap 220
Marinated grilled chicken, tomato, red onion,cucumber, lettuce, yoghurt
แผนแปงบางหอไสไกยางและผัก

Salmon Gravlax 320
Whole wheat bread, homemade Gravlax, sour cream, dill, 
capers, cornichon, red onion
ปลาแซลมอนหมักเครื่องเทศเสิรฟบนขนมปงโฮลวีท เสิรฟพรอมเครื่องเคียง

Grilled Chicken
Warp Salmon Gravlax

All Sandwiches and burgers are served with french fries and mixed salad.
แซนวิชและเบอรเกอรทุกจานเสิรฟพรอมมันฝรั่งทอดและสลัดผัก

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Grilled Australian Wagyu Tenderloin         700                                                                                                                                                                                                                          
Sautéed mushrooms, Sautéed potatoes 
สเตกเนื้อวากิวนำเขาจากออสเตรเลีย

Grilled New Zealand Lamb Cutlets             600
Ratatouille, sautéed green beans, 
grilled asparagus 
ซี่โครงแกะนิวซีแลนดยาง

Grilled Kurobuta Pork Chop                           500
Mashed potato, grilled asparagus  
สเตกเนื้อหมูดำติดกระดูก 

Chicken Schnitzel                                            450                                                                                                           
Sautéed broccoli, grilled asparagus, 
lemon, parsley
เนื้ออกไกชุปแปงทอด

Gilled Australian
Wagyu Tenderloin

Chicken Schnitzel

WESTERN MAIN COURSE อาหารจานหลัก

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Grilled Australian Wagyu Tenderloin         700                                                                                                                                                                                                                          
Sautéed mushrooms, Sautéed potatoes 
สเตกเนื้อวากิวนำเขาจากออสเตรเลีย

Grilled New Zealand Lamb Cutlets             600
Ratatouille, sautéed green beans, 
grilled asparagus 
ซี่โครงแกะนิวซีแลนดยาง

Grilled Kurobuta Pork Chop                           500
Mashed potato, grilled asparagus  
สเตกเนื้อหมูดำติดกระดูก 

Chicken Schnitzel                                            450                                                                                                           
Sautéed broccoli, grilled asparagus, 
lemon, parsley
เนื้ออกไกชุปแปงทอด

Your choice of sauce:
Black pepper, red wine, mushroom, BBQ, blue cheese, tomato salsa

                                                   เลือกซอส  
ซอสพริกไทยดำ ซอสไวนแดง ซอสเห็ด ซอสบารบีคิว ซอสบลูชีส ซอสมะเขือเทศซัลซา

Side dish เครื่องเคียง                                                                                                      
 Steamed jasmine rice ขาวสวย         50
 Mixed salad, lemon dressing สลัดผักรวมน้ำสลัดเลมอน 50
 Grilled asparagus หนอไมฝร่ังยาง 100
 Creamed spinach ผักโขม 100
 Sautéed mushrooms เห็ดผัดเนย 100
 Sautéed broccoli บลอกโคล่ีผัด 100
 Ratatouille สตูผักสไตลฝร่ังเศส 100
 French fries มันฝร่ังทอด       100
 Mashed potato มันบด 100

Grilled Salmon Fillet          550
Olive and tomato sauce, creamed spinach

สเตกปลาแซลมอน

Seared Tuna Loin             550                                        
Tomato salsa, sautéed green beans, baby carrots

เซียรทูนา

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Your choice of sauce:
Black pepper, red wine, mushroom, BBQ, blue cheese, tomato salsa

                                                   เลือกซอส  
ซอสพริกไทยดำ ซอสไวนแดง ซอสเห็ด ซอสบารบีคิว ซอสบลูชีส ซอสมะเขือเทศซัลซา

Side dish เครื่องเคียง                                                                                                      
 Steamed jasmine rice ขาวสวย         50
 Mixed salad, lemon dressing สลัดผักรวมน้ำสลัดเลมอน 50
 Grilled asparagus หนอไมฝร่ังยาง 100
 Creamed spinach ผักโขม 100
 Sautéed mushrooms เห็ดผัดเนย 100
 Sautéed broccoli บลอกโคล่ีผัด 100
 Ratatouille สตูผักสไตลฝร่ังเศส 100
 French fries มันฝร่ังทอด       100
 Mashed potato มันบด 100

Phad Kraprao  220
Stir-fried chicken, pork, or beef with Thai chili and hot basil leaves
served with steamed jasmine rice, topped with fried egg
ผัดกะเพราไก หมูหรือเนื้อ เสิรฟพรอมขาวสวยและไขดาว

Nua Phad Num Mun Hoy   260
Stir fried beef with oyster sauce served with steamed jasmine rice 
เนื้อผัดน้ำมันหอย เสิรฟพรอมขาวสวย

Kai Phad Med Mamung 260
Stir fried chicken with cashew nut 
and dried chili, served with steamed jasmine rice  
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต เสิรฟพรอมขาวสวย 

Gang Kiew Wan 260  
Green curry with chicken, pork or beef 
with Thai eggplant, 
served with steamed jasmine rice
แกงเขียวหวานไก หมูหรือเนื้อ เสิรฟพรอมขาวสวย

Kai Phad Med
Mamung

THAI MAIN COURSE อาหารไทย

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Phad Thai Goong 240
Thai fried rice noodle with tamarind sauce and prawns
ผัดไทยกุง

Kao Phad 220
Fried rice with chicken, pork or beef 
ขาวผัดไก หมูหรือเนื้อ

Phad Thai Goong

noodle and rice ข�าวและก�วยเตี๋ยว

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



All Indian curry dishes are served with Indian basmati rice and tandoori naan.
แกงอินเดียทุกจานเสริฟพรอมขาวบาสมาติและแปงนาน

Murgh Makhani 260
Marinated boneless chicken cooked with tomato and fenugreek sauce
เมิจฮ มาคานี ไกไรกระดูกปรุงกับมะเขือเทศและซอสเครื่องเทศ

Lamb Rogan Josh 340
Stewed lamb with tomato, onion and Indian spices 
เนื้อแกะตุนในซอสมะเขือเทศ หัวหอมและเครื่องเทศอินเดีย

Kadai Paneer 260
Diced cottage cheese with Onion, tomato, capsicum in tomato sauce 
กาได พาเนีย คอทเททชีสหั่นเปนลูกเตา หัวหอม มะเขือเทศ พริกชี่ฟา ในซอสมะเขือเทศ

Lamb Rogan JoshMurgh Makhani

indian อาหารอินเดีย

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



All Indian curry dishes are served with Indian basmati rice and tandoori naan.
แกงอินเดียทุกจานเสริฟพรอมขาวบาสมาติและแปงนาน

Lamb Biryani

Lamb Biryani 340
Tender marinated lamb, cardomome, cinnamom, garlic, cucumber-mint raita
บิรยานี่ ขาวหมกแกะสไตลอินเดีย  
 
Jalfrezi 250
Seasonal mixed vegetables tossed with tomato Masala 
ผักตามฤดูกาลคั่วมะเขือเทศคลุกเครื่องเทศมาซาลา

Vegetarian Samosa 200
Samosa with tamarind sauce and shallot pickle 
ซาโมซาผักเสิรฟพรอมซอสมะขามและหอมแดงดอง

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



 Spaghetti, Fettuccini or Penne
เลือกเสนสปาเก็ตตี้ เฟตตูชินีหรือเพนเน

Homemade tomato sauce 280
Tomato, olive oil, basil 
ซอสมะเขือเทศ

Carbonara 280
Bacon, egg yolk, cream  
ซอสคาโบนารา 

Bolognese 280
Minced beef, carrot, onion, tomato
ซอสเนื้อ

PASTA พาสต�า

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Spaghetti Bolognese

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Quattro Stagioni

Marinara

Margherita 240
Tomato sauce, mozzarella  
พิซซามารการิตา

Trio Formaggi 260
Tomato sauce, mozzarella, 
blue cheese, parmigiano 
พิซซาหนารวมชีส

Quattro Stagioni  260
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, 
ham, black olives, artichoke  
พิซซาหนาเห็ด แฮม มะกอกดำและอารติโชก 

Marinara 280
Tomato sauce, mixed seafood, 
mozzarella
พิซซาซีฟูด   

Prosciutto e funghi 280
Tomato sauce, ham, mushrooms, 
mozzarella, arugula salad

Pizza พ�ซซ�า

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Fish & Chips

Spaghetti

Fish and Chips 110
ปลาชุปแปงทอดเสริฟพรอมมันฝรั่งทอด                                                                                                                                                                                                          

Vegetable fried rice 80
ขาวผัดผักรวม 

Noodle soup 110
with chicken, pork or beef
กวยเตี๋ยวน้ำไก หมูหรือเนื้อ 

Congee with chicken or pork 70 
โจกไกหรือหมู   

Spaghetti  110
with Tomato sauce or Bolognese
สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหรือซอสเนื้อ

Chicken nuggets, French fries 110
นักเก็ตไกและมันฝรั่งทอด

kids menu เมนูคุณหนู

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Fish and Chips 110
ปลาชุปแปงทอดเสริฟพรอมมันฝรั่งทอด                                                                                                                                                                                                          

Vegetable fried rice 80
ขาวผัดผักรวม 

Noodle soup 110
with chicken, pork or beef
กวยเตี๋ยวน้ำไก หมูหรือเนื้อ 

Congee with chicken or pork 70 
โจกไกหรือหมู   

Spaghetti  110
with Tomato sauce or Bolognese
สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหรือซอสเนื้อ

Chicken nuggets, French fries 110
นักเก็ตไกและมันฝรั่งทอด

Lime cheesecake

Mango with sticky rice

Lime cheesecake 180 
ชีสเคกมะนาว                                                                                                                                                                                                          

Tiramisu 160
ทิรามิสุ 

Chocolate brownie, 180
vanilla ice cream 
บราวนีช็อกโกแลตพรอมไอศครีมวนิลา 

Mango with sticky rice 160 
ขาวเหนียวมะมวง  
 
Fresh fruit platter 120
ผลไมสด

Ice cream 80
with your choice of topping and sauce 
(per scoop)                                                                                                             
ไอศครีม / สกูป
Vanilla, Chocolate, Mango, Coconut, Strawberry

Toppings: M&M’S, sliced almonds
Sauces: Chocolate, strawberry, whipped cream

desserts ของหวาน

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



Lime cheesecake 180 
ชีสเคกมะนาว                                                                                                                                                                                                          

Tiramisu 160
ทิรามิสุ 

Chocolate brownie, 180
vanilla ice cream 
บราวนีช็อกโกแลตพรอมไอศครีมวนิลา 

Mango with sticky rice 160 
ขาวเหนียวมะมวง  
 
Fresh fruit platter 120
ผลไมสด

Ice cream 80
with your choice of topping and sauce 
(per scoop)                                                                                                             
ไอศครีม / สกูป
Vanilla, Chocolate, Mango, Coconut, Strawberry

Toppings: M&M’S, sliced almonds
Sauces: Chocolate, strawberry, whipped cream

1. CONTINENTAL BREAKFAST SET    400 

• Your Choice of Fruit Juice : 
 Orange, Watermelon, Pineapple, Cucumber or Carrot 
• Your Choice of Three of The Following :  
 Plain Croissant or Whole-Wheat Croissant, Danish Pastry, Bagel, Doughnut, 
 Blueberry Muffifn, Chocolate Muffifn, Hard Roll or Soft Roll
• Your Choice of :  
 Seasonal Fruit Plate, Fruit-Flavoured or Natural Low Fat Yoghurt 
• Your Choice of  :  Tea, Coffee, Decaffeinated Coffee or Hot Chocolate

1. อาหารเชาแบบยุโรป

• เลือกน้ำผลไมหนึ่งชนิด : 
 สม, แตงโม, สับปะรด, แตงกวาหรือแครอท  
• เลือกขนมปงอบสามชิ้น : 
 ครัวซอง, โฮลวีต-ครัวซอง, เดนิชเพสทรี, เบเกิ้ล, โดนัท, 
 บลูเบอรรี่มัฟฟน, ช็อคโกแลตมัฟฟน, ฮารดโรลหรือซอฟทโรล 
• เลือก : 
 ผลไมสดตามฤดูกาล, โยเกิรตรสผลไมหรือโยเกิรตรสธรรมชาติไขมันต่ำ
• เลือก : ชา, กาแฟ, กาแฟไรคาเฟอีนหรือช็อคโกแลตรอน

breakfast อาหารเช�า

Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



2. AMERICAN BREAKFAST SET  460

• Your Choice of Fruit Juice :
 Orange, Watermelon, Pineapple, Cucumber or Carrot 
• Your Choice of Three of The Following :  
    Plain Croissant or Whole-Wheat Croissant, Danish Pastry, Bagel, Doughnut, 
    Blueberry Muffin, Chocolate Muffin, Hard Roll or Soft Roll
• Two Farm Eggs any Style : 
 Served with Hash Brown Potato, Grilled Tomato, Sautéed Mushroom, 
 Chicken or Pork Sausage and Bacon 
• Your Choice of : Seasonal Fruit Plate, Fruit-Flavoured 
 or Natural Low Fat Yoghurt 
• Your Choice of  :  Tea, Coffee, 
 Decaffeinated Coffee or Hot Chocolate 

   2. อาหารเชาสไตลอเมริกัน

   • เลือกน้ำผลไมหนึ่งชนิด : 
    สม, แตงโม, สับปะรด, แตงกวาหรือแครอท
   • เลือกขนมปงอบสามชิ้น : 
    ครัวซอง, โฮลวีต-ครัวซอง, เดนิชเพสทรี, เบเกิ้ล, โดนัท, 
    บลูเบอรรี่มัฟฟน, ช็อคโกแลตมัฟฟน, ฮารดโรลหรือซอฟทโรล 
   • ไขไกสดสองฟองปรุงตามตองการ : 
    เสิรฟพรอมแฮชบราวน มะเขือเทศยาง เห็ดผัดเนย     
    ไสกรอกไกหรือไสกรอกหมูและเบคอน
   • เลือก : ผลไมสดตามฤดูกาล,     
    โยเกิรตรสผลไมหรือโยเกิรตรสธรรมชาติไขมันต่ำ
   • เลือก : ชา, กาแฟ, กาแฟไรคาเฟอีน หรือช็อคโกแลตรอน

  Vegetarian  Contains Pork  24 Available
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.

Vegetarian  Contains Pork
All prices quoted are in Thai baht and subject to 10% service charge and prevailing government tax.



3. ASIAN BREAKFAST SET 390
 
• Your Choice of Fruit Juice :
 Orange, Watermelon, Pineapple, Cucumber, Carrot or Seasonal Fruit  Plate
• Your Choice of Asian Breakfast Specialty : 
 Khao Tom, Phad Thai, Kuey Tiew, Phad See Eiw or Congee 
• Your Choice of : Tea, Coffee, Decaffeinated Coffee or Hot Chocolate 
 
3. อาหารเชาแบบเอเชีย
• เลือกน้ำผลไมหนึ่งชนิด : สม, แตงโม, สับปะรด, แตงกวา, แครอทหรือผลไมสด
• เลือกอาหารเชาสไตลเอเชียหนึ่งชนิด : ขาวตม, ผัดไทย, กวยเตี๋ยว, ผัดซีอิ๊วหรือโจก
• เลือก : ชา, กาแฟ, กาแฟไรคาเฟอีนหรือช็อคโกแลตรอน

4. HEALTHY BREAKFAST SET    420 

• Your Choice of Fruit Juice : 
 Orange, Watermelon, Pineapple, Cucumber or Carrot   
• Bircher Muesli 
• Egg White Omelette, Broccoli and Low Fat Cheese  
• Your Choice of  : Tea, Coffee, Decaffeinated Coffee or Hot Chocolate  
   
4. อาหารเชาเพื่อสุขภาพ
• เลือกน้ำผลไมหนึ่งชนิด : สม, แตงโม, สับปะรด, แตงกวาหรือแครอท
• ธัญพืชรวม ผสมนมและน้ำผึ้ง 
• ออมเล็ตไขขาว, บร็อคโคลลี่และชีสไขมันต่ำ   
• เลือก : ชา, กาแฟ, กาแฟไรคาเฟอีนหรือช็อคโกแลตรอน
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Eggs Benedict

WESTERN SPECIALITIES อาหารเชาแบบตะวันตก
Egg 150                
Two eggs any style with hash brown potato, 
tomato, sautéed mushrooms, bacon 
and your choice of sausage or ham
ไขไกสดสองฟองปรุงตามตองการ เสิรฟพรอมแฮชบราวน 
มะเขือเทศยาง เห็ดผัดเนย เบคอน พรอมไสกรอกหรือแฮม
  
Omelette 150    
Omelette with your choice of cheese, 
peppers, capsicum, onion, tomato, 
ham, mushrooms  
ไขออมเล็มใสชีส พริกไทย พริกหวาน หัวหอม 
มะเขือเทศ แฮมหรือเห็ด

Eggs Benedict 180    
Poached eggs, your choice of butcher ham or 
salmon gravlax on English mufffiin, Hollandaise sauce
เอกเบเนดิกส พรอมบุชเชอรแฮมหรือแซลมอนหมักเครื่องเทศ     
วางบนขนมปงอิงลิชมัฟฟนราดดวยซอสฮอลแลนดเดซ

Pancakes 140
Served with maple syrup, honey, jam 
แพนเคกพรอมน้ำเชื่อมเมเปล น้ำผึ้งและแยม

Waffles 140 
Served with maple syrup, honey, jam 
วาฟเฟลพรอมน้ำเชื่อมเมเปล น้ำผึ้งและแยม                            

Breakfast a la carte อาหารเช�าตามสั่ง
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Congee

ASIAN SPECIALITIES อาหารเชาแบบเอเชีย

Congee  140
Rice porridge with chicken and traditional condiments
โจกไก
  
Noodle soup with chicken, pork or beef  160 
กวยเตี๋ยวน้ำไก หมูหรือเนื้อ

Phad Thai Goong  240
Fried rice noodle with tamarind sauce with prawns  
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FRESH FRUIT, CEREAL AND BAKERIES ผลไมสด ซีเรียลและขนมอบ

Fresh Fruit Platter 120 
ผลไมสดตามฤดูกาล
 
Fresh fruit with natural low fat yoghurt 120 
โยเกิรตไขมันต่ำผสมผลไมรวม

Cereal                                                                                                                      50
Your Choice of one of The Following :
Corn Flakes, All Bran, Coco Pops, Special K with regular, skim, low fat or soy milk
เลือกซีเรียลหนึ่งชนิด พรอมนมสด นมพรองมันเนย นมขาดมันเนยหรือนมถั่วเหลือง

Bircher Muesli 100
Oatmeal, yoghurt, nuts, honey, banana
ธัญพืชรวมผสมโยเกิรต ถั่ว น้ำผึ้งและกลวยหอม

Bakery Basket 120
Selection of Danish, croissant, 
chocolate croissant, muffin
ชุดขนมอบ เดนิชเพสตรี้ ครัวซองเนยสด 
ครัวซองช็อคโกแลตและมัฟฟน

Toasts – White or whole wheat 80
ขนมปงปง เลือกขนมปงธรรมดาหรือโฮลวีต
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