




STARTER & SOUP

Nahm Tok Moo 220
Grilled pork, ground roasted rice,
shallots, mint

น้ำตกหมู

Som Tum 180
Green papaya, long bean, cherry tomatoes, 
garlic, bird’s eye chili, peanuts, sweet

สมตำไทย

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรอไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสังอาหาร



STARTER & SOUP

Tom Kha Gai 220
Mild spicy coconut soup, chicken,
mushrooms, chili, galangal, Thai herbs

ตมขาไก

Tom Yam Goong 250
Spicy prawn soup with mushrooms,

ตมยำกุง

Yam Som - O Goong 280
Pomelo salad with white prawns

ยำสมโอกุง

Chicken Satay 200
Peanut dip, chili, cucumber relish

สะเตะไกเสิรฟพรอมซอสถัวลิสง
และแตงกวาน้ำอาจาด

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรอไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสังอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบรการ 10%
และภาษมูลคาเพม 7%



STARTER & SOUP

Crispy Shredded Duck 170
Served with Chinese pancakes, spring 
onions and hoisin sauce

เปดกรอบบนแปงปอเปยะสด
ราดดวยซอสฮอยซิน

Vietnamese 220
Summer Rolls
Fresh rice paper roll, 
poached white prawn
and pickle vegetable

ปอเปยะเวียดนามสอดไสกุง
และผักดอง

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



MAIN COURSE

1. Gaeng Kiew Wan
  Green curry, eggplant, coconut milk, chili 
 and Thai basil

 แกงเขียวหวาน

 Choice of chicken or pork 280
 เนื้อไก หรือ เนื้อหมู

 Choice of beef or prawns 310
 เนื้อวัว หรือ กุง

2. Chu Chi Goong 310
 Red curry prawns, coconut milk 
 and kaffir lime leaf

 ฉู ฉี ่กุ งลายเสือ

3. Geang Phed Ped Yang 290
 Roasted duck red curry, lychee 
 and tomatoes 

 แกงเผ็ดเปดยางใสลิ ้นจี ่
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Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



MAIN COURSE

Moo Hong 300
Five spice braised pork belly with
stewed egg

หมูสามชั้นตุน เสิรฟเคียงไขพะโล

Panang Nue 310
Red curry beef tenderloin, coconut milk 
and pineapple

แพนงเนื้อใสสับปะรด

Pla Sam Rod 320
Deep – fried sea bass fillet topped 
with sweet, sour and hot sauce

ปลากะพงขาวทอดราดซอสสามรส

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



MAIN COURSE

Gaeng Poo Cha-Phu 350
Yellow curry Hua-Hin crab, betel leaf, 
rice vermicelli noodle

แกงเหลืองปูใบชะพลู เสิรฟเคียงเสนหมี่ขาว

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



RICE & NOODLE

Phad Thai 
Stir-fried rice noodle and tamarind sauce

ผัดไทยซอสมะขาม

Choice of tiger prawn or beef 310
กุงลายเสือ หรือ เนื้อวัว

Choice of chicken or pork 280
เนื้อไก หรือ เนื้อหมู

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



RICE & NOODLE

1. Raad Na
 Flat rice noodles in a gravy, vegetable
 ราดหนา

 Choice of seafood or beef 310
 ทะเลรวม หรือ เนื้อวัว

 Choice of chicken or pork 280
 เนื้อไก หรือ เนื้อหมู

2. Phad See-Eiw
 Fried flat rice noodles with soy sauce
 vegetables, young kale and egg
 ผัดซีอิ๊วเสนใหญ
 Choice of seafood or beef 310
 ทะเลรวม หรือ เนื้อวัว

 Choice of chicken or pork 280
 เนื้อไก หรือ เนื้อหมู
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Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



RICE & NOODLE

Khao Phad
Wok-fried rice, spring onion serve with fried egg
ขาวผัด เสิรฟเคียงไขดาว

Choice of seafood or beef 310
ทะเลรวม หรือ เนื้อวัว

Choice of chicken or pork 280
เนื้อไก หรือ เนื้อหมู

Phad Ka Prao
Stir-fried Thai chili basil serve with fried egg

ผัดกระเพรา เสิรฟเคียงไขดาว

Choice of seafood or beef 310
ทะเลรวม หรือ เนื้อวัว

Choice of chicken or pork 280
เนื้อไก หรือ เนื้อหมู

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



SALAD
Paprika Grilled Chicken 280
Chicken fillet, mixed green salad, 
orange vinaigrette

สลัดอกไกหมักพริกปาปริกา
เสิรฟเคียงน้ำสลัดสม

Niçoise 330
Seared tuna, potato, cherry 
tomatoes, egg, olives, cider 
vinaigrette

สลัดนิซัวสปลาทูนายางและ
เครื่องเคียงตางๆ

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



SALAD

082 dalaS raseaC
Romaine, crispy bacon, Caesar dressing and Parmesan cheese

สลัดซซาร

Ceasar Salad with Smoked Duck Breast or Chicken           300
สลัดซซารอกเปดรมควัน หรือ ไก

Ceasar Salad with Smoked Atlantic Salmon or Shrimp      350
สลัดซซารปลาแซลมอนรมคว   หรือ กุงัน

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรอไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสังอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบรการ 10%
และภาษมูลคาเพม 7%



SOUP

Cream of Mushroom Soup 280
Wild mushroom, crispy garlic bread

ซุปครีมขนเห็ด เสิรฟเคียงขนมปงกระเทียม

French Onion 280
Beef broth, cheese croutons

ซุปหอมหัวใหญ เสิรฟเคียงขนมปงชีสกรอบ

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



BURGER & PIZZA

The Burger 350
Wagyu beef patties, soft bacon, cheddar, 
tomato and coleslaw French fries

แฮมเบอเกอรเน้ือวัววากิว เบคอน ชีส และเคร่ืองเคียง

Club Sandwich 300
Chicken breast, crispy bacon, cheddar,
tomato, fried egg, mayonnaise, spiral potato

คลับแซนวิช เสิรฟเคียงมันฝร่ังเกลียวทอด

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



BURGER & PIZZA
Tomato & Basil Pizza 280
Tomato, mozzarella cheese,
tomatoes and sweet basil

พิซซาซอสมะเขือเทศ ชีส
และโหระพา

Sardinia Pizza 320
Tomato, mozzarella cheese
and seafood

พิซซาทะเลรวม

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



BURGER & PIZZA
Pepperoni Pizza 300
Tomato, mozzarella cheese, spicy sausage

พซซาเปปเปอรโรนี ชีส และไสกรอกแหงแบบเผ็ด 

003 azziP naiiawaH
Tomato, mozzarella cheese, ham, bacon and pineapple

พซซาฮาวาย ชส แฮม เบคอน และสับปะรด

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรอไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสังอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบรการ 10%
และภาษมูลคาเพม 7%



MAIN DISHES
Pasta
(Choice of Spaghetti, Penne, Linguini or Fettucine pasta)

สามารถเลือกเสน สปาเก็ตตี้ เพนเน ลิงกวินี หรือเฟตตูชินี่ พาสตา

1. Bolognese 300
 Traditional tomato beef sauce

 โบโลเนส เสิรฟพรอมซอสเนื้อมะเขือเทศ

2. Vana Nava 350
 Extra virgin olive oil, garlic & dried chili 
 served with grilled tiger prawns and tomato

 วานา นาวา เบคอน น้ำมันมะกอก กระเทียม 
 พริกแหง เสิรฟเคียงกุงลายเสือ

3. Carbonara 300
 Pancetta bacon, parmesan cheese, 
 egg yolk and parsley 

 คาโบนารา เบคอน ชีส ไขแดงและพาสล่ีย
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Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



MAIN DISHES

Grilled Pork Tenderloin 480
Curly fries potato, sautéed spinach,
mustard gravy sauce 

หมูสันในยาง เสิรฟเคียงมันฝรังเกลียวทอด 
ผักโขม และซอสมัสตารด

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



FLAT IRON STEAK

Angus Striploin 750
(200g)
French fries, mixed green salad 
and peppercorn sauce 

เนื้อสันนอกออสเตรเลียยาง
เสิรฟเคียงมันฝรั่งทอด ผักสลัด 
และซอสพริกไทยดำ

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



FLAT IRON STEAK
Atlantic Salmon 550
Mashed potato, sautéed mushrooms, lemon cream sauce

ปลาแซลมอน เสิรฟเคียงมันฝรั่งบด เห็ดผัด และซอสครีมมะนาว

Baked Chicken Breast 380
Hand cut potato, sautéed sweet corn, and thyme jus

อกไกอบ เสิรฟเคียงมันฝร่ัง ขาวโพดหวาน และซอสใบไทม

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



FROM THE GRILL
Served with selection of side dish and sauce

Hua Hin
Tiger Prawns 600
(160 g)
กุงลายเสือ ขนาด 160 กรัม

Hua Hin
Whole Seabass 650
(600 g)
ปลากะพงขาว ขนาด 600 กรัม

One side dish of your choice
สามารถเลือกเคร่ืองเคียงได 1 อยาง
Mashed potato, French fries, streamed rice, 
green salad or grilled vegetables
มันฝร่ังบด,มันฝร่ังทอด,สลัดผัก หรือผักยาง

Selection of sauce (pick one)
เลือกซอสได 1 อยาง
Red wine sauce, mushroom gravy, mustard 
cream, chili lime sauce or tamarind chili dip
ซอสไวนแดง, ซอสเกรว่ีเห็ด, ซอสมัสตารด, 
ซอสซีฟูด หรือ ซอสมะขาม

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



FROM THE GRILL
Served with selection of side dish and sauce

Australian Rib Eye 750
(200 g)
เน้ือริบอายออสเตรเลีย ขนาด 200 กรัม

Pork Chop 480
(200 g)
สันนอกหมูติดกระดูก ขนาด 200 กรัม

One side dish of your choice
สามารถเลือกเคร่ืองเคียงได 1 อยาง
Mashed potato, French fries, streamed rice, 
green salad or grilled vegetables
มันฝร่ังบด,มันฝร่ังทอด,สลัดผัก หรือผักยาง

Selection of sauce (pick one)
เลือกซอสได 1 อยาง
Red wine sauce, mushroom gravy, mustard 
cream, chili lime sauce or tamarind chili dip
ซอสไวนแดง, ซอสเกรว่ีเห็ด, ซอสมัสตารด, 
ซอสซีฟูด หรือ ซอสมะขาม

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



SIDE ORDER
Mashed potato 150
มันฝร่ังบด

French fries 150
เฟรนชฟรายส

Mixed salad 100
สลัดผักรวม

Steamed jasmine rice 50
ขาวหอมมะลิ

Fried egg 30
ไขดาว

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DESSERT

Mango Sticky Rice 250
Served with coconut ice cream
ขาวเหนียวมะมวง

Kluay Buad Chee 200
Thai mini banana with 
warm coconut milk
กลวยบวชช

Tiramisu Cake 250

เคกทีรามิสุ

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรอไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสังอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบรการ 10%
และภาษมูลคาเพม 7%



DESSERT

White Chocolate Mousse 250
Rich cream with berry sauce
มูสไวทชอกโกแลต เสิรฟเคียงซอสเบอรร่

Seasonal Fruit 200
Hua-Hin local fruits served with 
coconut sugar

ผลไมรวม เสิรฟเคียงน้ำตาลมะพราว

Ice Cream 90
One scoop of chocolate, vanilla 
or strawberry

ไอศกรม 1 ลูก

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรอไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสังอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบรการ 10%
และภาษมูลคาเพม 7%



KID’S MENU

Vegetarian Congee 220
โจกผัก

Beef Burger 230
เบอรเกอรเน้ือ

Nacho Bowl 190
นาโช

Fish & Chips 220
ปลาชุบแปงทอด

Ham & Pineapple Pizza 230
พิซซาแฮมและสับปะรด

Stir-fried Chicken 260
with Jasmine Rice
ขาวสวยกับไกผัดซีอ้ิว

Fruit Stick 160
ผลไมเสียบไม

Hot Chocolate 95
ช็อกโกแลตรอน

Watermelon Crush 95
แตงโมปน

Tropical Smoothie 95
สมูตต้ีผลไม 

Before placing your order, please inform your server of any food 
allergies, food intolerance, and dietary requirements or religious 
interest that you or any of your party may have.

สำหรับทานที่มีอาการแพอาหาร วัตดุดิบบางอยาง หรือไมสามารถทานอาหาร
บางประเภทได โปรดแจงใหพนักงานทราบกอนสั่งอาหาร

Prices are subject to 10% service charge
and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10%
และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DRINK MENU

COCKTAIL
Mojito 250
โมฮิโต

Martini 250
มารตินี่

Daiquiri 250
ไดคิวรี่

Margarita 250
มารการิตา

Maitai 250
ไหมไทย

Long Island Ice Tea 250
ลอง ไอสแลนด ไอซ ที

Pina Colada 250
พินา โคลาดา

Cosmopolitan 250
คอสโมโพลิแทน

Singapore Sling 250
สิงคโปร สลิง

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DRINK MENU
BEER
Corona 200
โคโรนา

Heineken 180
ไฮเนเกน

Singha 180
สิงห

Chang 180
ชาง

Tiger 180
ไทเกอร

THAI CRAFT BEER  
 
Chalawan Pale Ale 230
ชาละวันเพลเอล

Chatri IPA 230
ชาตรีไอพีเอ

Bussaba Ex-Weiss 230
บุษบา เอ็กซไวส

VODKA
Belvedere 340
เบลเวเดียร

Absolute 250
แอบโซลูท

GIN
Hendrick’s 350
เฮนดริกส

Gordon’s 270
กอรดอน

RUM 
Sailor Jerry Spiced 270
เซเลอร เจอรรี ่ สไปซ

Bacardi 240
บาคารดี ้

LIQUEUR  
   
Jagermeister 290
เยเกอรไมสเตอร

Malibu 290
มาลิบู

Cointreau 290
คอนโทร

Kahlua 290
คาหลัว

Bailey’s 290
เบยลี ่ส

Sambuca 290
ซัมบูกา

Amaretto 290
อะมาเร็ตโต

Lemoncello 290
เลมอนเชลโล

TEQUILA
Patron Silver 390
พาตรอนซิลเวอร

Sierra 250
เซียรรา

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DRINK MENU
BLENDED WHISKEY
Johnnie Walker Black Label 320
จอหนนี่ วอลกเกอร แบล็ค เลเบิ้ล

Johnnie Walker Red Label 240
จอหนนี่ วอลกเกอร เรด เลเบิ้ล

FREE FLOW DRINK
Free Flow Wine 1200
House wine
ดื่มไวนประจำหองอาหารไดไมจำกัด

Free Flow Beer 700
Singha, Chang
ดื่มเบียรชางหรือสิงหไดไมจำกัด

Free Flow Soft Drink 150
Coke, Sprite, Fanta
ดื่มโคก สไปรต หรือแฟนตาไดไมจำกัด

“I AM YOUNG”  
 
Little Monkey 180
Banana, orange juice, plain yoghurt
ลิตเต้ิล มังก้ี โยเกิรตรสธรรมชาติ ผสมน้ำสม และกลวย

Virgin Mojito 180
White sugar, fresh lime, mint, soda
เวอรจ้ิน โมฮีโต

Virgin Pina Colada 180
Pina Colada mix, pineapple juice, lime
เวอรจ้ิน พินา โคลาดา

Blue sky 180
Pineapple, lychee, blue curacao syrup, lime
บลูสกาย น้ำสับปะรด ผสมล้ินจ่ี มะนาวและ
น้ำเช่ือมกล่ินบลูคูราคาว

FRESHLY SQUEEZED JUICE
Watermelon 200
แตงโมคั้นสด

Orange 200
สมคั้นสด

SHAKEN  
      
Coconut 180
มะพราวปน

Mango 180
มะมวงปน

Pineapple 180
สับปะรดปน

Papaya 180
มะละกอปน

Banana 180
กลวยปน

Strawberry 180
สตรอวเบอรรี ่ป น

Chocolate milkshake 180
ช็อกโกแลตมิลคเชค

Vanilla milkshake 180
วานิลลามิลคเชค

SMOOTHIE       
 
Apple 180
สมูทตี้แอปเป้ล
  
Mango 180
สมูทตี้มะมวง

Banana 180
สมูทตี้กลวย

Strawberry 180
สมูทตี้สตรอวเบอรรี ่

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DRINK MENU
SOFT DRINK  
 
Coke 110
โคก

Coke Light 110
โคกไลท

Coke Zero 110
โคกซีโร

Sprite 110
สไปรต

Orange Fanta 110
น้ำสมแฟนตา

Strawberry Fanta 110
น้ำสตรอวเบอรรี ่แฟนตา

Ginger Ale 110
จินเจอรแอล

Tonic Water 110
น้ำโทนิค

Soda Water 110
น้ำโซดา

STILL MINERAL WATER 

Minere 60
น้ำแรมิเนเร

Evian small 150
น้ำแรเอเวียงขวดเล็ก

Evian large 230
น้ำแรเอเวียงขวดใหญ
 

SPARKLING WATER 

Perrier small 160
น้ำดื่มปแอรขวดเล็ก
 
Perrier large 230
น้ำดื่มปแอรขวดใหญ

San Pellegrino 500ml 160
น้ำแรอัดแกสธรรมชาติ ซานเพลลีกรีโน 500 มล.

COFFEE & CHOCOLATE
Americano 160
อเมริกาโน

Latte 160
ลาเต

Cappuccino 160
คาปูชิโน

Esspresso 160
เอสเปรสโซ

Mocha 160
มอคคา

Chocolate 160
ช็อกโกแลต

Decaffeinated 160
กาแฟไมมีคาเฟอีน

Thai Coffee 160
with Condensed Milk
กาแฟโบราณ

ICED COFFEE  
 
Latte 160
ลาเต

Cappuccino 160
คาปูชิโน

Mocha 160
มอคคา
 
Thai Coffee 160
with Condensed Milk
กาแฟโบราณ

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DRINK MENU
HOT TEA  
 
Earl Grey 160
เอิรลเกรย

English Breakfast 160
อิงลิชเบรกฟาสต

Sencha Green Tea 160
ชาเขียวเซนฉะ

Chamomile 160
คารโมมายล

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE Glass Bottle
Moet et Chandon, Brut Imperial NV Epernay (France)  7,900
Seductive, richly flavorful and smooth, Combining, Generosity and elegance,
fullness and finesse.

Bollinger Special Cuvee (France)  7,500
Very well-balanced and appealing, with an extremely delicate almond note that 
is typical of Prosecco.

Veuve du Vernay Brut Rose (France)  1,800
Nice rose color with a persistent mousse followed by numerous fine bubbles. 
red fruit scents combined with citrus fruit aromas. Well-balanced and fleshy.

Cape Discovery Brut (South Africa) 290 1,400
Very well-balanced and appealing with an extremely delicate almond note
that is typical of Prosecco.

ROSÉ WINE
White Shiraz, Monsoon Valley Premium Range (Thailand)   1,500
Array of sweet red berries with subtle rose petal flavors, perfect complemented by 
a fine thread of acidity and a long finish.

Stonefish Rosé, Margaret River (Australia) 320 1,600
Sourced from premium Margaret River vines, this sophisticated Rosé is
the perfect wine for Spring, with a fresh and elegant palate of fresh berries, 
a soft, creamy mouthfeel and clean finish.Best enjoyed slightly chilled.

ICED TEA  
  
Chamomile 160
คารโมมายล

Earl Grey 160
เอิรลเกรย

Thai Tea 160
with Fresh Lime Juice
ชามะนาว

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%



DRINK MENU
WHITE WINE Glass Bottle

Sauvignon Blanc Mansion House Bay,  1,950
Marlborough (New Zealand)
Ripe green apple and gooseberry fruit flavours, vibrant currant-leaf, and freshly cut herb 
undertones. A full flavored, medium bodied wine, with an abundance of typical currant 
and gooseberry flavours, that linger on the dry, clean finish.

Pinot Grigio, Sensi Collezione (Italy)   1,650
Light yellow touch green, fresh and light body wine with lots of citrus, lemon, lime, 
gooseberry. Refreshing and easy to drink.

Colombard- Premium Range, Monsoon Valley (Thailand)  1,400
Friendly style with juicy and punchy flavors within a tight, ripe acidic backbone giving length 
and velvety dry finish.

Chardonnay, Wolf Blass Bilyara (Australia) 280 1,400
A medium-bodied Chardonnay with fresh tropical and stone fruit flavours, enhanced by subtle,
creamy oak and a lingering finish.

Chardonnay- Reservado, Concha Y Toro (Chile) 260 1,300
Pale yellow color, fruity, peach, apple, tropical fruit, pineapple, balanced, refreshing, 
medium - light body, sweet touch.

Sauvignon Blanc, Purisima Classic, (Chile) 260 1,300
Bright greenish yellow. Intense fresh and citrus fruits, such as white peaches and pineapple, 
mixed with herbal and vegetable notes. Medium body. Fresh, lively. 

RED WINE
Cabernet Sauvignon, Kruger Family (South Africa)  2,200
Dark red with dark cherry core. Vanilla and coconut complimented by blueberry fruits. 
Follows with coconut appeal and fresh blue berry zing. Fine tannins and juicy end.

Merlot, Stonefish Frankland River (Australia)  1,700
Juicy plum and earthy overtones with lengthy fruit on the palate, excellent natural acidity 
with a fine grain tannin finish. Ageing: 9 months in oak

Pinot Noir Wither Hills, Marlborough (New Zealand) 310 1,550
Rich brooding aromatics full of dark wild berry fruits, alluring toasty spice and subtle earthy 
undertones blend together in a concentrated bouquet.

Shiraz - Premium Range, Monsoon Valley (Thailand)  1,500
Medium body in style with juicy texture complimented by fine grain tannin and enticing 
fruit flavor profile. Sweet and spicy flavors from oak aging add length through the end.

Cabernet Sauvignon- Reservado, Concha y Toro (Chile) 260 1,300
Ruby shiny red color, fruity, berries, red plums, chocolate. Round, medium - body, spicy flavors, 
nice finishing.

Cabernet Sauvignon,Purisima Classic, (Chile) 260 1,300
Bright red ruby, Red fruit aroma such as ripe strawberries and plum jam. 
Subtle smoked and bacon notes. Medium body, fruity. Easy to drink.

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.
ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%






