
อาหารทานเลน

โพรชุตโต แฮม            610 บาท
แฮมขาหลังหมูจากอิตาลี, ชีสนมแพะ, เมลอนฮันนี่ดิว,
ร็อคเก็ตสลัด, นํ้าสมสายชูบัลซามิค, นํ้ามันมะกอกบร�สุทธิ์
และถ่วฮาเซลนัทอบ

การเดนสลัด 420 บาท
สลัดผักรวม, อโวคาโด, พริกหวาน, มะกอก, หนอไมฝรั่ง, 
แตงกวา, เมล็ดทับทิม, มะเข�อเทศสด, หอมแดง เมล็ดทานตะวันอบ 
และนํ้าสลัดเลมอน

พรอม  ไกยาง 615 บาท
ปลาทูนายาง 900 บาท

สลัด ซีซาร ไก             650 บาท
ผักกาดคอส คลุกกับนํ้าสลัดซีซาและชีสพาเมซาน 
มาพร้อมอกไกยาง,เบคอนกรอบ,ขนมปงกรอบ และปลาแอนโชว่� ่

เมนู

พิซซา

อาหารตะวันตก

อาหารมังสวิรัติวีแกน

พาสตา

                 ทีมเชฟของเรา ขอนําเสนออาหารทางเลือกสุขภาพ
ใหแกทาน เพ�่อสุขภาพที่ดี ทั่งภายนอก และภายใน

           500 บาท
 

ฟาลาเฟล  
ฟาลาเฟลโฮมเมดยาง หอมกลิ�นยี่หรา และสะระแหน่ 
ทานคูซอสทาฮินี สีเข�ยว, สลัดผักสด, มะเข�อเทศสด 
และเมล็ดทับทิมฟาลาเฟล

สตูถั่วเลนทิล            640 บาท
สตูถั่วเลนทิลมังสว�รัติ เคี่ยวกับมะเข�อเทศและโหระพาอิตาลี 
ทานคูกับเสนพาสตาจากซุกินี่สด

           375 บาทซุปขนฟ�กทอง 
ซุปขนฟ�กทอง หอมกลิ่นยี่หรา
เสิรฟกับเมล็ดฟ�กทองอบ, ผักชีสด และกะทิสด

อาหารจานพิเศษ

ราคานี้รวมคาบร�การ 10% และภาษีที่เกี่ยวของแลว

อาหารจานหลัก

คลับแซนดว�ช 525 บาท
แซนดว�ชแบบเร�ยบงายสอดใสดวยเบคอนรมควันยาง, 
อกไกยาง, ไขตม, ผักสลัด, มะเข�อเทศและมายองเนส
ผสมมัสตาร์ด สามารถเลือกเปลี่ยนขนมปงจากขนมปงขาว 
เปนขนมปงโฮลดวีท เสิรฟพร้อมสลัดและมันฝรั่งทอด

พานิ นี แฮมและชีส 475 บาท
ปาร�ส แฮมม ชีสเชดดารจาก ไวค ฟาร์ม, มอซซาเรลลาชีส, 
มะเข�อเทศ บนขนมปงขาวหร�อ ขนมปงโฮลดวีทอบรอนดวย 
เคร�่องพานินี เสิรฟพรอมสลัด และมันฝรั่งทอด

เบอรเกอร ไกเคจันยาง 535 บาท
อกไกหมักผงเคร�อ่งเทศเคจัน ยางจนสุกปรุงรสดวยนํ้าเลมอน 
บนขนมปงบร�ยอช และผักกาดแกว, มะเข�อเทศสด, หอมแดง, 
บาบีคิวซอส และมายองเนสผสมผักชี

เดอะในหานบุชเชอรเบอรเกอร            690 บาท

ขอมูลสารกอภูมิแพ

เราเตร�ยมอาหารดวยผลิตภัณฑที่อาจมีสารกอภูมิแพ
รายการที่พบบอยที่สุดจะระบุไวในเมนูนี้

หากคุณตองการดูคูมือสารกอภูมิแพฉบับสมบูรณ
โปรดสอบถามพนักงานบร�การ

           750 บาทกัมบาส อัล อาฮิลโล  
กุงขาวสดจากทะเลทองถิ�น ปรุงในนํ้ามันมะกอกบร�สุทธ, 
กระเทียมสด, พร�กปาปร�กาจากสเปน, นํ้าเลมอนสดและ 
ผักชีฝรง่อิตาเลียน เสิรฟคูกับขนมปงบาแกตตอบ

แพลนชา ทูนาหางเหลืองยาง            750 บาท
ปลาทูนาจี่กับกระทะเสิรฟ กับสลัดร็อคเก็ต, ถั่วลันเตา,
ถ่ัวแระญี่ปุน, ถั่วแขก, มันฝรั่งและหอมแดงยาง 
ทานคูกับซัลซาพร�ก จาลาปโน

สเต็กปลากะพงยาง            750 บาท
สเต็กปลากะพงยางในกระทะเสิรฟพรอมมันฝรั่งย็อคคี 
ปรุงดวยไสกรอกโชร�โซ, มะกอกดำ, ถั่วลันเตาหวาน, 
มะเข�อเทศจากฟารมทองถิ�นและนํ้ามันจากโหระพาอิตาเลียน

ไกสไตลมิลาน            750 บาท
อกไกจากฟารม คลองไผ คลุกเกล็ดขนมปง
ปรุงสุกในเนยจนสุกหอม ทานคูมันฝรั่งผัด, สลัดร็อคเก็ต, 
กระเทียมอบ และเลมอนสด

2,095 บาท เรนเจอร วัลเลย บแล็ค มารเก็ต 
สเต็กเนื้อสกอร 5
สเต็กเนื้อสวนสันนอก ข�นดวยธัญพ�ช 270 วันปรุงสุกตามสั่ง 
เสิรฟ พรอมมันฝรั่ง ทอด, ถั่วแขก และสลัดร็อคเก็ตกับ
นํ้าสลัดบัลซามิค พรอมดวยซอส 2 ชนิด ใหเลือกคือ เบอรเนส 
หร�อ ซอสพร�กไทยออน

สปาเก็ตตี้ สตูซอสมะเข�อเทศ            400 บาท
มะเข�อเทศ ซาน มารซาโน จากอิตาลี เคี่ยวจนเขมขน,
โหระพาอิตาเลียนสด และชีสพาเมซาน

สปาเก็ตตี้ คาโบนารา            600 บาท
เสนสปาเก็ตตี้กับซอสคาโบนาราแบบดั้งเดิมโดยประกอบไป 
ดวยแพนเซตตาผัดกับกระเทียม, ไขแดงจาก 
ฟาร์มออรแกนิค,พาเมซานชีส และผักชีฝรั่งสับ

           450 บาทสปาเก็ตตี้อัลโย เอ โอริโย
เสนสปาเก็ตตี้ แบบเร�ยบงาย ปรุงดวยกระเทียม, พร�กปน, 
นํ้ามันมะกอก เสร�มรสดวยเลมอน และผักชีฝรั่งอิตาเลียน

สปาเก็ตตี้ผัดข�้เมาปลาหมึก            550 บาท
เสนสปาเก็ตตี้ผัดข�้เมารสชาติจัดจาน ปรุงดวยพร�กสด, 
พร�กไทยออน, สมุนไพรไทย และ ปลาหมึกสดจากทะเลอันดามัน

เปด 12.00 น- 21.00 น.

พ�ซซามาการ�ตา            390 บาท
มะเข�อเทศสด, มอซซาเรลลาชีส, พาเมซานชีส, โหระพาอิตาเลียนและ
นํ้ามันมะกอกบร�สุทธ

           565 บาท

           560 บาท

พ�ซซาโพรชุตโต  
โหระพาอิตาเลียนและนํ้ามันมะกอกบร�สุทธปดทายด้วย
แฮมขาหลังหมูสลัดร็อคเกตและชีสพาเมซานข�ด

พ�ซซาสไปซี่ซาลามี่  
มะเข�อเทศสด, มอซซาเรลลาชีส, พาเมซานชีส,
ซาลามีจากนาโปลี, นํ้ามันมะกอกบร�สุทธิ์ และพร�กแหงปน

           220 บาท

           220 บาท

           195 บาท

           195 บาท

วอคไฟรด ซีซั่นนอล เวจเทเบิ�ล 
ผัดผักรวม

พานาเชออฟ กร�นเวจเทเบิล 
ผัดผักรวมกับเนยปรุงรสดวยเกลือและพร�กไทย

เฟรนชฟรายส  
มันฝรั่งทอด

การเดนสลัด 
สลัดผักรวม

แซนด์วิชและเบอเกอร

อาหารที่มีกลูเต็น อาหารว�แกน  

มีสวนผสมเนื้อหมู อาหารมีรสเผ็ด 

อาหารมังสว�รัติ                                    มีสวนผสมของถั่ว

เนื้อวัวบดปรุงรสยางสุกตามตองการพรอมเบคอนรมควันยาง, 
ผักกาดแกว, มะเข�อเทศสด, หอมแดง บนขนมปงบร�ยอช 
มาพรอมซอสเบอรเกอรสูตรเฉพาะของเชฟ

* แซนวิชและเบอรเกอรทั้งหมดเสิรฟพรอมเฟรนชฟรายสและสลัด



ราคานี้รวมคาบร�การ 10% และภาษีที่เกี่ยวของแลว

อาหารไทย

อาหารทานเลน

อาหารประเภทซุป

อาหารประเภทแกง

425 บาท

525 บาท

ขาวผัด 
ขาวผัดใสไขกับกุง หร�อหมู หร�อไก

ผัดกะเพราะหมูสับไขดาว 
หมูสับผัดพร�ก กระเทียมใสใบกะเพราราดขาว เสิรฟ พรอมกับไขดาว

ขาวสวยหอมมะลิ          100 บาท

อาหารประเภทขาว

อาหารไทยแบบดั้งเดิม

ขอมูลสารกอภูมิแพ
เราเตร�ยมอาหารดวยผลิตภัณฑที่อาจมีสารกอภูมิแพ รายการที่พบบอยที่สุดจะระบุไวในเมนูนี้

หากคุณตองการดูคูมือสารกอภูมิแพฉบับสมบูรณ โปรดสอบถามพนักงานบร�การ

         600 บาท

490 บาท

490 บาท

         550 บาท

         550 บาท

ปลากะพงยํามะมวง 
ปลากะพงทอดกรอบราดนํา้สลัดยํามะม่วง

ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต  
ไกผัดกับซอสปรุงรส ใสพร�กแหงทอดและเม็ดมะมวงหิมพานต

ผัดซีอิ�วไก  
ผัดกวยเตี๋ยวเสนใหญ ใสไก กระเทียม ไข และซอสหอยนางรม 
พร�กไทยขาว แครอทและผักคะนา

ปลาผัดคื่นชาย  
ปลากะพงขาวทอด ผัดกับซอสนํ้ามันหอยใสคึ่นช่าย

ผัดไทยกุง  
ผัดกวยเตี๋ยวเสนผัดไทยใสกุงกับซอสผัดไทย

คะนาผัดนํ้ามันหอยใสหมู           495 บาท
หมูผัดคะนา กระเทียม นํ้ามันหอย

กุงซอสมะขาม  725 บาท
กุงทอดผัดซอสมะขามใสหอมเจียวทอด

อาหารที่มีกลูเต็น อาหารว�แกน มีสวนผสมเนื้อหมู

อาหารมีรสเผ็ด  อาหารมังสว�รัติ                       มีสวนผสมของถั่ว

465 บาท

         475 บาท

         295 บาท

400 บาท

725 บาท

         495 บาท

กุงหมสไบ 
กุงหมักซอสกระเทียมพริกไทยหอแผนปอเป๊ยะทอด เสิรฟกับนํ้าจิ�มหวาน

พลากุง 
กุงยางยําตะไคร

สมตํา  
สมตำไทยใสกุงเสียบ

สเตะไก  
สเตะ๊ไกเสิรฟพรอมนํ้าจิ�มอาจาดและซอสสเตะถั่วลิสง

ปอเปยะกุงสด  
ปอเป๊ยะสดใส กุงลวกและผักสด เสิรฟกับน้ำจิ�มหวาน

ปลากะพงยําสมุนไพร 
ปลากะพงทอดราดนํ้ายําเคร�อ่งเมี่ยงสมุนไพร

         575 บาท

         620 บาท

ตมยํากุง 
กุงตมยํากับตะใครใบมะกรูด พริกสด ปรงุรสด้วยนํ้าปลาและนํ้ามะนาวสด

ตมขาทะเล 
ราไวยซีฟ�ด้ตมกับนํ้ากะทิใส่ตะไครใบมะกรูด พร�กสด

         650 บาท

         525 บาท

ฉูฉี่ปลา 
ปลากะพงขาวทอดราดกับเคร�่องแกงกะทิโรยพร�กและใบมะกรูดซอย

แกงเข�ยวหวานไก  
ไกเคี่ยวกับเคร�อ่งแกงเข�ยวหวานพรอมกะทิ ใสมะเข�อเปราะ ใบโหระพา
และพร�กสดโรย




