
อาหารเชา้จานเสิร์ฟ       220 
เบคอน, ไส้กรอกไก่, ขนมปังขาว, ไข่(ไข่คน หรือ ไข่ดาว), มนัฝร่ังหัน่ชิน้ย่าง, มะเขือเทศ 

ฟรี กาแฟ หรือ ชา ถึง 10.00 น. (ปฟุเฟ่อาหารเช้า) 

เมนูอาหารเช้า 

  

ขนมปัง+เนย+แยม          55 

ไข่ม้วน           80 

ไข่ม้วน+แฮม          95 

ไข่ม้วน+ชีส          95 

ไข่ม้วน+แฮมชีส         100 

ไข่ม้วน+ผัก          100 

แพนเค้ก+น า้เชื่อม/ น า้เชื่อมกลิ่นเมเป้ิล     100 

แพนเค้ก+กล้วย         130 

แพนเค้ก+ผลไม้         130 

แพนเค้ก+เบคอน         130 

เฟรนโทส+น า้เชื่อม/ น า้เชื่อมกลิ่นเมเป้ิล     90 

มูสลี่+โยเกร์ิต+ผลไม้        110 

คอนเฟลก+นม          80 

ผลไม้รวม           110 

ราคาน้ียงัไม่รวมค่าบริการ 10% 



เมนูอาหารไทย 

ซุป 

ต้มย าทะเลน า้ใส ถ้วย  180   หม้อไฟ  330 

ต้มข่าทะเล   ถ้วย  180   หม้อไฟ  330 

ต้มข่าไก่    ถ้วย  140   หม้อไฟ  260 

แกงจืดหมสูบั  ถ้วย  140   หม้อไฟ  240 

อาหารว่าง 

ไก่สะเตะ๊ + ซอสถั่ว         130 

ปอเป๊ียะทอดผกั         120 

ปอเป๊ียะทอดหมู         140 

ย าและลาบ 

ลาบไก่           130 

ลาบหมู           130 

ลาบเนื้อ           150 

ลาบทะเล           150 

ส้มต าไทย           90 

ส้มต าไทยใส่กุ้ง          120 

ความเผด็ : 0 (ไม่เผด็), 1 (เผด็น้อย), 2 (เผด็ปานกลาง), 3 (เผด็มาก)      

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



อาหารจานเดียว 

ข้าวผดัผัก           80 

ข้าวผดัหมู หรือ ไก่         90 

ข้าวผดัอเมริกนั          110 

ข้าวสวย จาน          25 

ข้าวสวย โถ          80 

ราดข้าว+ผดักระเทยีมพริกไทยด าไก่/ หมู หรือ ผัก   100 

ราดข้าว+ผดักระเพราผกั+ไข่ดาว      100 

ราดข้าว+ผดักระเพราหมู หรือ ไก่+ไข่ดาว     120 

ข้าวอบสบัปะรดใส่กุ้ง        250 

ประเภทแกง  

-แกงกะหร่ี   - แกงเขียวหวาน   - แกงเผด็   - แกงมัสมั่น  -แกงพะแนง 

ผกั     ถ้วย  110   หม้อไฟ  220                

ไก่ หรือ หม ู  ถ้วย  120   หม้อไฟ  240 

เนื้อ    ถ้วย  140   หม้อไฟ  280 

กุ้ง    ถ้วย  160   หม้อไฟ  320             

ทะเล    ถ้วย  170   หม้อไฟ  340 

แกงเผด็เป็ดย่าง+ข้าวกล้อง       290 

ความเผด็ : 0 (ไม่เผด็), 1 (เผด็น้อย), 2 (เผด็ปานกลาง), 3 (เผด็มาก)   

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



ประเภทเส้น 

ผัดซีอิ๊ว 

ผัก   80     หมู หรือ ไก ่   90 

เนื้อ   120    กุ้ง/ หมึก/ ทะเล  140 

ราดหน้า 

ผัก   80    หมู หรือ ไก ่   90 

เนื้อ   120    กุ้ง/ หมึก/ ทะเล  140 

ผัดไท 

ผัก   80    หมู หรือ ไก ่   90 

เนื้อ   120    กุ้ง/ หมึก/ ทะเล  140 

ประเภทผดั 

ไก่ผัดเมด็มะม่วงหิมพานต์        140 

ทะเลผัดผงกะหร่ี         200 

ผัดกระเพราหมู/ ไก ่          120 

ผัดกระเทยีมพริกไทยด าหมู/ ไก ่       120  

ผัดน า้มันหอยผักรวม/ คะน้า       100 

ผัดบลอ็กโคลี่น า้มนัหอย+กุ้ง       160 

ประเภทปลากะพง 

ปลากะพงทอดกระเทยีมพริกไทยด า      290 

ปลากะพงนึ่งมะนาว         290 

ปลากะพงทอดผัดเปร้ียวหวาน       290 

ปลากะพงทอดสมนุไพร        290 

ความเผด็ : 0 (ไม่เผด็), 1 (เผด็น้อย), 2 (เผด็ปานกลาง), 3 (เผด็มาก) 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เมนูอาหาร นานาชาติ 

ซุป 

ซุปหัวหอม          110 

ซุปผกั           100 

อาหารว่าง 

ผกัรวมชุบแป้งทอด         110 

กุ้งชุบแป้งทอด          160 

อาหารทานเล่น 

ขนมปังกระเทยีม         90 

เฟรนช์ฟรายส ์          90 

หัวหอมชุบแป้งทอด         100 

ขนมปังกระเทยีมชีส         110 

เมด็มะม่วงหิมพานต์ทอด        120 

คอร์นชิพ+ชีส          120 

สลัด 

สลัดผัก           110 

สลัดส้มโอ           150 

ซีซ่าสลัด           150 

คอ็บบ์สลัด          210 

สลัดไกย่าง          180 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



แซนวิช  

เสร์ิฟพร้อมกบั สลัดผัก หรือ เฟรนช์ฟรายส ์

ขนมปังฝร่ังเศส 

แซนวิชไก่           180 

แฮม & บรีชีส          190 

มิกสท์ูน่าแซนวชิ         160 

ขนมปังบันเบอร์เกอร์ 

 บัฟฟะโลไก่ทอด         220 

ขนมปังขาว 

คลับแซนวิช          170 

ครอ็ก-เมอซีเออร์         200 

ครอ็กมาดาม          215 

แป้งตอติญ่า 

กลิลช์ิคเก้น แรพ็         240 

กลิลช์ิคเก้น เคสดิญ่า        240 

พาสต้า 

เส้นสปาเกต็ตี้ซอสมะเขือเทศ       200 

เส้นสปาเกต็ตี้ซอสเนื้อ        220 

เส้นฟูซิลี่คาโบนาร่า         220 

เส้นเพนเน่ผดัซอสโหระพา       280 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



พิซซ่า 

พิซซ่ามาการิต้า          210 

(มอสเซอเรลล่าชีส, มะกอกด า, ออริกาโน่, โหระพา) 

พิซซ่ามีทเลิฟเว่อร์         240 

(มอสเซอเรลล่าชีส,ไก่, เบคอน, แฮม,ไส้กรอก, มะเขือเทศ, หัวหอมใหญ่, พริกหวาน) 

พิซซ่าเปปเปอร์โรนี         240 

(มอสเซอเรลล่าชีส, อติาเล่ียนซาลามี่, โหระพา) 

พิซซ่า 2 ชีส           220 

(มอสเซอเรลล่าชีส, เชดด้าชีส, ออริกาโน่)  

พิซซ่าผกัรวม          220 

(มอสเซอเรลล่าชีส,เหด็,มะกอกด า, สบัปะรด, มะเขือเทศ, หัวหอมใหญ่, พริกหวาน) 

พิซซ่าฮาวาย          220 

(มอสเซอเรลล่าชีส, แฮม, มะเขือเทศ, สบัปะรด) 

พิซซ่าแฮม & ชีส         220 

(มอสเซอเรลล่าชีส, แฮม, มะเขือเทศ) 

ซีฟู้ด 

เนื้อปลากะพงย่าง เลม่อนครีมซอส      290 

เสร์ิฟพร้อมข้าวสวย/ มันอบ/ มันบด หรือเฟรนช์ฟรายส์ 

เนื้อปลากะพงย่าง นาโพลีซอส       330 

เสร์ิฟพร้อมผัดผักกาดขาวกบัเบคอนและดอกกะหล ่าป่ัน 

กลิล ์แซลมอน กบัเลม่อนครีม หรือ เนยกระเทยีม   390 

เสร์ิฟพร้อมข้าวสวย/ มันอบ/ มันบด หรือเฟรนช์ฟรายส ์

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เนื้อ  

เสร์ิฟพร้อมกบั ข้าวสวย/ มันอบ/ มันบด หรือ เฟรนช์ฟรายส ์

ไก่ กอร์ดงเบลอ (อกไก่ชุบไข่และเกลด็ขนมปัง ใส่ไส้แฮมและชีส)   220 

พอร์คชอป พร้อมซอสพริกไทย หรือ เนยกระเทยีม    240 

อกเป็ด ย่างพร้อมซอสส้ม         240 

ซ่ีโครงหมูบาร์บีคิว พร้อมซอสบาร์บีคิว      320 

เนื้อสตริปลอยน์ 200 กรัม พร้อมซอสพริกไทย หรือ เนยกระเทยีม 390 

เนื้อสตริปลอยน์ 400 กรัม พร้อมซอสพริกไทย หรือ เนยกระเทยีม 690 

ไก่ย่าง เสร์ิฟกบั น า้จิ้มไก่, โคสลอว์ และเฟรนช์ฟรายส ์

 ไก่ครึ่งตัว   320    ไก่ตัว  640   

เบอร์เกอร์  

เสร์ิฟพร้อมกบั สลัดผัก หรือ เฟรนช์ฟรายส ์

เบอร์เกอร์เนื้อ –เนื้อ+มะเขือเทศ+ผักกาดหอม     180 

ชีสเบอร์เกอร์ –เนื้อ+เชดด้าชีส+มะเขือเทศ+ผักกาดหอม   200 

บลูเบอร์เกอร์ –เนื้อ+บลูชีส+หัวหอมผัด      220 

เบคอนเบอร์เกอร์ –เนื้อ+เชสด้าชีส+เบคอน     220 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เมนูเดก็ 

 

แซนวิช เสร์ิฟพร้อมเฟรนชฟ์รายส ์

ชีส แซนวชิ          110 

แฮม & ชีส แซนวิช         120 

แฮม, ชีส & มะเขือเทศ แซนวิช      120 

 

 

ผกัรวมลวก          70 

บลอ็กโคลี่ลวก          80 

ข้าวผดั ผกั/ ไก่/ หม ู        70 

ผดักระเพรา+ไข่ดาว ผกั/ ไก่/ หมู      80 

สเตก๊เนื้อ เสร์ิฟพร้อม มันบด       140 

สเตก็แซลมอน 100 กรัม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวย+บลอ็กโคลี่ 160 

 

 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 

 

 

 



 

ของโปรด เดก็ 

นักเกต็ไก่ เสร์ิฟพร้อมกบัเฟรนช์ฟรายส ์     120 

อกไก่ย่าง เสร์ิฟพร้อมกบัเฟรนช์ฟรายส ์     150  

ฟิช ฟิงค์เกอร์ เสร์ิฟพร้อมกบัข้าวสวย     120 

 

 

พาสต้า เดก็  

(เส้นสปาเกต็ต้ี/ เส้นฟาฟาเล่/ เส้นเพนเน่/ เส้นฟูซิลร่ี) 

เส้นพาสต้าลวก          70 

ซอสมะเขือเทศ          85 

อะกลิโอ บลูโล          80 

เส้นพาสต้าลวก+ชีส         95 

มักกะโรนี & ชีส         95 

ซอสมะเขือเทศ & ชีส        95 

ซอสโหระพา          90 

ซอสคาโบนาร่า          100 

ซอสเนื้อ           100 

 

 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



ของหวาน 

 

ไอศกรีม (โคน/ ถ้วย)         40 

(รสวานิลลา/ ชอ็คโกแลต/ ชอ็คโกแลตชิพ/ สตอเบอร์ร่ี/ มะพร้าว/ มะนาว/ เรนโบว์) 

เพ่ิม วิปป้ิงครีม    10 

แครมบรูว์เล          140 

ชอ็กโกแลต มูส          140 

แพนนาคอตต้ามะพร้าว        120 

ชอ็กโกแลตเค้ก (เสร์ิฟพร้อมไอศกรีมวานลิลา 1 ลูก)  150 

บานาน่าสปลิต          150 

กล้วยทอด เสร์ิฟพร้อมไอศกรีม 1 ลูก รสใดกไ็ด้   120 

แพนเค้ก เสร์ิฟพร้อมไอศกรีม 1 ลกู รสใดกไ็ด้    130 

แพนเค้กกล้วย เสร์ิฟพร้อมซอสชอ็กโกแลต    130 

ผลไม้รวม           110 

 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 

 


