
เมนูอาหารไทย 
อาหารว่าง 
สะเต๊ะไก่           120 
ปอเปี๊ยะทอดผัก         110 
ปอเปี๊ยะทอดหมู         130 
ปอเปี๊ยะเวียดนามผัก        110 
หมูทอดสมุนไพร         130 
เนื้อทอดสมุนไพร         130 
ซี่โครงหมูทอดกระเทียม       130 

ยำและลาบ !  
ยำวุ้นเส้นหมูสับ         120 
ยำทูน่าตะไคร้สด         130 
ยำวุ้นเส้นทะเล         140 

ยำทะเล           140 
ยำไก่แซ่บ          150 
ลาบไก่           120 
ลาบเนื้อ           130 
ลาบหมู           120 
ลาบทะเล           140 
ส้มตำไทย          85 
ส้มตำกุ้งสด          110 

ระดับความเผ็ด 0=ไม่เผ็ด / 1=เผ็ดน้อย / 2=เผ็ดปานกลาง / 3= เผ็ดมาก 



ซุป  
ต้มยำกุ้งน้ำข้น       (ถ้วย)160  (หม้อไฟ) 280 

ต้มยำทะเลน้ำใส     (ถ้วย) 160  (หม้อไฟ) 280 

ต้มข่าทะเล      (ถ้วย) 160 (หม้อไฟ) 280 

ต้มข่าไก่      (ถ้วย) 120 (หม้อไฟ) 220 

แกงจืดวุ้นเส้นเต้าหู้หมูสับ       120 

ข้าวต้มหมู           80 

ข้าวต้มไก่           80 

ข้าวต้มทะเล           130 

ก๋วยเตี๋ยวน้ำ ผัก          70 

ก๋วยเตี๋ยวน้ำ ไก่          80 

ก๋วยเตี๋ยวน้ำ ทะเล         130 
ระดับความเผ็ด 0=ไม่เผ็ด / 1=เผ็ดน้อย / 2=เผ็ดปานกลาง / 3= เผ็ดมาก 



ประเภทแกง !  

 ( แกงกะหรี่ )   ( แกงมัสมั่น ) 

( แกงเขียวหวาน ) 

 ( แกงเผ็ด )    ( พะแนง ) 

   ถ้วย     หม้อไฟ 

ผัก       110     220 

ไก่       120     240 

หมู      120     240 

เนื้อ       130     260 

ปลาหมึก      150     300 

ทะเล      150      300 

กุ้ง       160      320 

ระดับความเผ็ด 0=ไม่เผ็ด / 1=เผ็ดน้อย / 2=เผ็ดปานกลาง / 3= เผ็ดมาก 



อาหารหลัก !  
กุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์      200 

ทะเลผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์      190 

ไกผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์      140 

ทะเลผัดผงกะหรี่        200 

ปลากระพงทอดกระเทียมพริกไทยดำ    
180 

ปลากระพงนึ่งมะนาว       180 

ปลากระพงผัดเปรี้ยวหวาน       200 

ผัดขี้เมา !  

สปาเก็ตตี้ ผัดขี้เมา ไก่ หรือ หมู     160 

สปาเก็ตตี้ ผัดขี้เมา เนื้อ       180 

สปาเก็ตตี้ ผัดขี้เมา กุ้ง,หมึก หรือ ทะเล   220 



ผัดกระเพรา !  

ไก่ หรือ หมู          120 

เนื้อ            140 

หมึก/กุ้ง/ทะเล         180 

:ผัดกระเทียมพริกไทยดำ:  

ไก่ หรือ หมู          120 

เนื้อ            140 

หมึก/กุ้ง/ทะเล         180 

:ผัดน้ำมันหอย: 

ผัดผักรวมน้ำมันหอย        100 

ผัดคะน้าน้ำมันหอย        100 

ผัดคะน้าเนื้อน้ำมันหอย       120 

เนื้อน้ำมันหอย         140 

บล็อคโคลี่ผัดกุ้ง         160 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



อาหารจานเดียว 

ข้าวผัดผัก          80 

ข้าวผัดไก่, หมู หรือ เนื้อ       90 

ข้าวผัดทะเล, กุ้ง หรือ ปลาหมึก     110 

ข้าวผัดอเมริกัน         110 

ข้าวสวย จาน         25 

ข้าวสวย โถ          80 

ผัก/ไก่/หมู หรือ เนื้อ ผัดกระเทียมพริกไทยดำ  100 

ทะเล/กุ้ง หรือ ปลาหมึก ผัดกระเทียมพริกไทยดำ  140 

ผัดกระเพรา+ไข่ดาว      ผัก  100 

          ไก่/หมู 120 

          เนื้อ  140 

ผัดกระเพรา+ไข่ดาว      กุ้ง  160 

         หมึก  140 

         ทะเล  160 



ประเภทเส้น 
:ผัดซีอิ้ว:        ผัก  80 

      ไก่/หมู  90 

เนื้อ  120 

ทะเล/กุ้ง หรือ ปลาหมึก  140 

:ราดหน้า:        ผัก  80 

             ไก่/หมู  90 

เนื้อ  120 

 ทะเล/กุ้ง หรือ ปลาหมึก  140 

:ผัดไทย:        ผัก  80 

    ไก่/หมู  90 

เนื้อ  120 

ทะเล/กุ้ง หรือ ปลาหมึก  140 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เมนูอาหาร นานาชาติ 

ซุป 
ซุปหัวหอม          110 

: อาหารว่าง & ของกินเล่น : 

ผักชุบแป้งทอด         110 

ปลาหมึกชุบแป้งทอด        150 

กุ้งชุบแป้งทอด         160 

ขนมปังกระเทียม         80 

เฟรนฟรายด์          90 

หัวหอมชุบแป้งทอด        100 

ขนมปังกระเทียมและชีส        100 

เม็ดมะม่วงทอด         120 

คอนชิพราดชีสซอส        120 

ฟิช แอนด์ ชิพ          140 

ชิคเก้น วิงค์ กับซอสบาร์บีคิว       150 



: สลัด : 

สลัดผัก             110 

ซีซ่าร์ สลัด เบค่อน,พาเมซานชีส,ขนมปังกรอบ,ผักคอส     150 

ซีซ่าร์ สลัดไก่ เบค่อน,พาเมซานชีส,ขนมปังกรอบ,ผักคอส,ไก่ย่าง   170 

ซีซ่าร์ สลัดกุ้ง เบค่อน,พาเมซานชีส,ขนมปังกรอบ,ผักคอส,กุ้งย่าง   190 

กรีก สลัด เฟต้าชีส,มะเขือเทศ,มะกอกดำ,แตงกวา,หอมหัวใหญ่,ผักออแกนิก 170 

สลัดแตงโมกับเฟต้าชีส ผักออแกนิก,ใบสะระแหน่,แตงโม,บัลซามิก วิเนก้า 180 

ค้อบ สลัด ไข่ต้ม,เบค่อน,มะเขือเทศ,บลูชีส,ไก่ย่าง,หอมหัวใหญ่,ผักออแกนิก 210 

คาเปรส สลัด มอสซาเรลล่าชีสสด,มะเขือเทศ,โหระพา,ผักออแกนิก   180 

นิซัว สลัด ทูน่า,ไข่ต้ม,ถั่วเขียว,มะเขือเทศ,พริกหวานย่าง,มันฝรั่ง,มะกอก,ผักออแกนิก 190 

เชฟ สลัด แฮม,เช็ดด้าชีส,แตงกวา,มะเขือเทศ,ไก่ย่าง,ผักออแกนิก  180 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



: แซนด์วิช : 
เสริฟกับสลัดผัก หรือ เฟรนฟรายด์ 

ขนมปังฝรั่งเศส 

ซีซ่าร์แซนด์วิชไก่ ไก่ย่าง,เอ็มเมนทอลชีส,พริกยักษ์ย่าง,น้ำสลัดซีซาร์  180 

แฮม & บรีชีส แซนด์วิช แฮม,มัสตาร์ด,บรีชีส      190 

ขนมปังขาว & โฮลวีท 

ทูน่า แซนด์วิช พริกยักษ์แดง,หอมแดง,คื่นช่าย,แตงดอง    120 

คลับ แซนด์วิช ไก่ย่าง,เอ็มเมนทอลชีส,เบค่อน,มะเขือเทศ,หอมหัวใหญ่  
160 

คร็อก เมอซิเออร์ บีชาเมล,แฮม,เอ็มเมนทอลชีส     180 

คร็อก มาดาม บีชาเมล,แฮม,เอ็มเมนทอลชีส,ไข่ดาว    195 

ขนมปัง ซาวา-โด 

ทาร์ทีน ผัก  บีชาเมล,พริกยักษ์,มะเขือเปราะ,มะเขือเทศ,มะกอก,เอ็มเมนทอลชีส  190 

แป้งตอติญ่า 

ชิคเก้น แร็พ ไก่ย่าง,เบค่อน,ไข่,มอสซาเรลล่าชีส     240 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



: พิชซ่า : 

มาร์การิต้า มอสซาเรลล่าชีส, มะกอกดำ,ออริกาโน่, โหระพา   210 

2 ชีส มอสซาเรล่าชีส, เช็ดด้าชีส, ออริกาโน่      220 

ผักรวม พริกยักษ์, หอมหัวใหญ่, มะเขือเทศ, เห็ด, สัปปะรด,มะกอกดำ  210 

เห็ด หอมหัวใหญ่, เห็ด, ออริกาโน่        220 

ฮาวาย แฮม, สัปปะรด, มะเขือเทศ        220 

แฮม & ชีส มอสซาเรลล่าชีส, แฮม, มะเขือเทศ     220 

มีท เลิฟเวอร์ เบค่อน, แฮม, ไส้กรอก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, พริกยักษ์, สัปปะรด 240 

เปปเปอร์โรนี อิตาเลี่ยนซาลามี่, โหระพา      240 

เฟลมมิช บรีชีส, เบค่อน, หอมแดงและครีม      240 

ทาโก้ ซอสเนื้อ, ผักกาดหอม, มะเขือเทศ, ครีมเปรี้ยว, ตอติญ่ากรอบ   240 

บัฟฟาร่า ชีสมอสซาเรลล่าสด, โหระพา, มะเขือเทศราชินี, บัลซามิก วิเนก้า  240 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 

: พาสต้า : 



พรีมาเวร่า เส้นฟาฟาเร่        200 
บล็อกโคลี่, ดอกกะหล่ำ, แครอท, หอมหัวใหญ่, พริกยักษ์, กระเทียม, น้ำมันมะกอก, เห็ด, โหระพา 

กระเทียม & น้ำมันมะกอก       220 

เส้นสปาเก็ตตี้, พริกแห้ง, เบค่อน, มะเขือเทศราชินี, โหระพา 

ซอสเนื้อ           220 

เส้นสปาเก็ตตี้, เนื้อบด, นาโปลีซอส, มะเขือเทศราชินี, โหระพา 

แมค & 4 ชีส          240 
เส้นมักกะโรนี, มอสซาเรลล่าชีส, เอ็มเมนทอลชีส, พามีซานชีส, เช็ดด้าชีส, คะน้า, แฮม, หอมหัวใหญ่ 

คาโบนาร่า           220 

เส้นฟูชลลี่, แฮม, เบค่อน, หอมหัวใหญ่, ไข่แดง 

เพสโต้            280 

เส้นเพนเน่, ไก่, กุ้ง, แครอท, หอมหัวใหญ่, พริกยักษ์, วิปปิ้งครีม 

ซอสมะเขือเทศ ซีฟู้ด        280 

แซลมอน, กุ้ง, ปลาหมึก, ดอกกะหล่ำ, พริกยักษ์, หอมหัวใหญ่,โหระพา 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



: ซีฟู้ด : 

ปลากระพงย่าง เลม่อนครีม ซอส      240 

ต้องการเสริฟกับ ข้าวสวย, มันอบ, มันบด หรือ เฟรนฟรายด์ 

ปลากระพงย่าง นาโปลี ซอส       280 

เสริฟพร้อมผัดผักกาดขาวกับเบค่อนและดอกกะหล่ำปั่น 

แซลมอน สเต็ก กับ เลม่อนครีม หรือ เนย มะนาว    320 

ต้องการเสริฟกับ ข้าวสวย, มันอบ, มันบด หรือ เฟรนฟรายด์ 

: เนื้อ : 

ต้องการเสริฟกับ ข้าวสวย, มันอบ, มันบด หรือ เฟรนฟรายด์ 

ไก่ กอร์ดอง บลัวร์          220 

อกไก่, แฮม, ชีส 

พอร์ค ช็อป            240 

ซอสพริกไทย หรือ เนย กระเทียม 

อกเป็ด ซอสส้ม           240 

อกเป็ดย่าง กับ ซอสส้ม 

ซี่โครงหมูอบซอสน้ำผึ้ง         320 

เสริฟกับบาร์บีคิวซอส 



เซอร์ลอยด์ สเต็ก (200 กรัม)     390 

ซอสพริกไทย หรือ เนย กระเทียม 

เซอร์ลอยด์ สเต็ก (400 กรัม)     690 

ซอสพริกไทย หรือ เนย กระเทียม 

:เบอร์เกอร์: 

เบอร์เกอร์เนื้อ         180 
เนื้อ, ผัก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่ 

ชีส เบอร์เกอร์         200 
เนื้อ, ผัก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, เช็ดด้าชีส 

เบค่อน เบอร์เกอร์        220 
เนื้อ, ผัก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, เบค่อน, เช็ดด้าชีส 

ซันนี่ เบอร์เกอร์        220 
เนื้อ, ผัก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, แฮม, ไข่ดาว 

บลู เบอร์เกอร์          220 
เนื้อ, ผัก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, บลูชีส 

บรีชีส เบอร์เกอร์        220 
เนื้อ, ผัก, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่, เห็ด, บรีชีส 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



: เมนู เด็ก : 

แซนด์วิช & เฟรนฟรายด์ 

ชีส แซนด์วิช          110 

แฮม & ชีส แซนด์วิช        120 

แฮม, ชีส, มะเขือเทศ แซนด์วิช      120 

ผักรวมลวก บล็อกโคลี่, ดอกกะหล่ำ, แครอท, ข้าวโพดอ่อน  50 

บล็อคโคลี่ลวก         60 

ข้าวผัด  ผัก/ไก่/หมู        55 

ผัดกระเพรา+ไข่ดาว ผัก/ไก่/หมู     65 

สเต็กเนื้อ เด็ก         140 

เสริฟพร้อมมันบด 

สเต็กแซลมอน 100 กรัม เด็ก      160 

เสริฟพร้อมข้าวสวยและบล็อกโคลี่ 

ไก่ นักเก็ต          100 

เสริฟพร้อมเฟรนฟรายด์ 

ไก่ ตะกร้า          110 

เสริฟพร้อมมันบด 

ฟิช ฟิงค์เกอร์         120 

เสริฟพร้อมข้าวสวย 



: พาสต้า เด็ก : 

เส้นพาสต้า ลวก         70 

ซอสมะเขือเทศ         85 

ซอสเนยกระเทียม        80 

เส้นพาสต้าลวก กับ ชีส       95 

มักกะโรนี & ชีส         95 

ซอสมะเขือเทศ & ชีส        95 

ซอสโหระพา          90 

คาโบนาร่า แฮม,เบค่อน,ไข่      100 

ซอสเนื้อ เนื้อบด,ซอสมะเขือเทศ      100 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



:อาหารเช้า: 

ขนมปัง+เนย+แยม         45 

ไข่ม้วน           70 

ไข่ม้วน+แฮม          85 

ไข่ม้วน+ชีส          85 

ไข่ม้วน+แฮม+ชีส         95 

ไข่ม้วน+ผัก          85 

แพนเค้ก+น้ำตาล หรือ น้ำหวานดอกไม้    70 

แพนเค้ก+กล้วย         85  

แพนเค้ก+ผลไม้         90 

แพนเค้ก+กล้วย         90 

เฟรนโทส          75 

มูสลี่ย์+โยเกริต+ผลไม้        85 

คอนแฟลค          70 

ผลไม้รวม          90    
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



:ขนมหวาน: 
ไอศกรีม (โคน/ถ้วย)        35 

เพิ่มวิปปิ้งครีม          10 

เครม บูเร           90 

ช็อคโกแลต มูส         100 

พานาค้อตต้า          100 

ช็อคโกแลตลาวาเค้ก        120 

บานาน่า สปริท         110 

กล้วยทอด+ไอศกรีม        80 

แพนเค้ก+ไอศกรีม         95 

แพนเค้ก+ช็อคโกแลต+กล้วย      95 

ผลไม้รวม          90 

    

    ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 


