
อาหารเช้าจานเสิร์ฟ      220 
เบคอน, ไส้กรอกไก่, ขนมปงัขาว, ไข่(ไข่คน หรือ ไขด่าว), มันฝรัง่หั่นชิ้นยา่ง, มะเขือเทศ 

ฟรี กาแฟ หรือ ชา ถึง 10.00 น. (ปุฟเฟ่อาหารเช้า) 

เมนูอาหารเช้า 

  
ขนมปัง+เนย+แยม          55 

ไข่ม้วน           80 

ไข่ม้วน+แฮม          95 

ไข่ม้วน+ชีส          95 

ไข่ม้วน+แฮมชีส          100 

ไข่ม้วน+ผัก          100 

แพนเค้ก+น ้าเชื่อม/ น ้าเชื่อมกล่ินเมเปิ้ล     100 

แพนเค้ก+กล้วย          130 

แพนเค้ก+ผลไม้          130 

แพนเค้ก+เบคอน         130 

วาฟเฟิล+ซอสชอคโกแลต/ กล้วย      130 
เฟรนโทส+น ้าเชื่อม/ น ้าเชื่อมกล่ินเมเปิ้ล     90 

มูสล่ี+โยเกิร์ต+ผลไม้         110 

คอนเฟลก+นม          80 

ผลไม้รวม           110 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เมนูอาหารไทย 
ซุป 

ต้มย้าทะเลน ้าใส ถ้วย  180   หม้อไฟ  330 

ต้มข่าทะเล   ถ้วย  180   หม้อไฟ  330 

ต้มข่าไก่    ถ้วย  140   หม้อไฟ  260 

แกงจืดหมูสับ  ถ้วย  140   หม้อไฟ  240 

อาหารว่าง 
ไก่สะเต๊ะ + ซอสถั่ว         130 

ปอเปี๊ยะทอดผัก         120 

ปอเปี๊ยะทอดหมู         140 

ย้าและลาบ 
ลาบไก่           130 

ลาบหมู           130 

ลาบเนื อ           150 

ลาบทะเล           150 

ส้มต้าไทย           90 

ส้มต้าไทยใส่กุ้ง          120 

ความเผ็ด : 0 (ไม่เผ็ด), 1 (เผ็ดน้อย), 2 (เผ็ดปานกลาง), 3 (เผ็ดมาก)      

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



อาหารจานเดียว 
ข้าวผัดผัก           80 

ข้าวผัดหมู หรือ ไก่         90 

ข้าวผัดอเมริกัน          110 

ข้าวสวย จาน          25 

ข้าวสวย โถ          80 

ราดข้าว+ผัดกระเทียมพริกไทยด้าไก่/ หมู หรือ ผัก   100 

ราดข้าว+ผัดกระเพราผัก+ไข่ดาว      100 

ราดข้าว+ผัดกระเพราหมู หรือ ไก่+ไข่ดาว     120 

ข้าวอบสับปะรดใส่กุ้ง         250 

ประเภทแกง  
-แกงกะหรี ่  - แกงเขียวหวาน   - แกงเผ็ด   - แกงมัสม่ัน  -แกงพะแนง 

ผัก     ถ้วย  110   หม้อไฟ  220                

ไก่ หรือ หมู   ถ้วย  120   หม้อไฟ  240 

เนื อ    ถ้วย  140   หม้อไฟ  280 

กุ้ง    ถ้วย  160   หม้อไฟ  320             

ทะเล    ถ้วย  170   หม้อไฟ  340 

แกงเผ็ดเปด็ย่าง+ข้าวกล้อง       290 

ความเผ็ด : 0 (ไม่เผ็ด), 1 (เผ็ดน้อย), 2 (เผ็ดปานกลาง), 3 (เผ็ดมาก)   

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



ประเภทเส้น 
ผัดซีอิ๊ว 
ผัก   80     หมู หรือ ไก ่   90 
เนื อ   120    กุ้ง/ หมกึ/ ทะเล   140 

ราดหน้า 
ผัก   80    หมู หรือ ไก ่   90 
เนื อ   120    กุ้ง/ หมกึ/ ทะเล   140 

ผัดไท 
ผัก   80    หมู หรือ ไก ่   90 
เนื อ   120    กุ้ง/ หมกึ/ ทะเล   140 

ประเภทผัด 
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์        140 
ทะเลผัดผงกะหรี ่         200 
ผัดกระเพราหมู/ ไก่          120 
ผัดกระเทียมพริกไทยด้าหมู/ ไก่       120  
ผัดน ้ามันหอยผักรวม/ คะน้า/ ผักบุ้ง      100 
ผัดบล็อกโคลี่น ้ามันหอย+กุ้ง        160 
ผักบุ้งทอดกรอบ+น ้าย้า        110 

ประเภทปลากะพง 
ปลากะพงทอดกระเทียมพริกไทยด้า      290 
ปลากะพงนึ่งมะนาว         290 
ปลากะพงทอดผัดเปรี ยวหวาน       290 
ปลากะพงทอดสมุนไพร        290 

ความเผ็ด : 0 (ไม่เผ็ด), 1 (เผ็ดน้อย), 2 (เผ็ดปานกลาง), 3 (เผ็ดมาก) 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เมนูอาหาร นานาชาติ 
ซุป 

ซุปหัวหอม           150 

ซุปผัก           100 
อาหารว่าง 

ผักรวมชุบแป้งทอด         110 

กุ้งชุบแป้งทอด          160 
อาหารทานเล่น 

ขนมปงักระเทียม          90 
เฟรนช์ฟรายส์          90 
หัวหอมชบุแป้งทอด         100 
ขนมปงักระเทียมชีส         110 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด        120 
คอร์นชิพ+ชีส          120 
ซาโมซ่าผัก (8ชิ น)         190  

สลัด 
สลัดผัก           180 
สลัดส้มโอ           190 
สลัดแตงโมและเฟต้าชีส        190 
สลัดนิซัวซ์           220 
คาเปร์เซ๋สลัด          280 
ซีซ่าสลัดไก่            220 
กรีกสลัด           200 
ค็อบบ์สลัด           220 

สลัดไก่ย่าง           220 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



แซนวิช  

เสิร์ฟพร้อมกับ สลัดผกั หรือ เฟรนช์ฟรายส์ 

ขนมปังฝรั่งเศส 
แซนวิชไก่           220 
แฮม & บรีชีส          220 
มิกส์ทูน่าแซนวิช         190 

ขนมปังบนัเบอร์เกอร ์
 บัฟฟะโลไก่ทอด          280 

ขนมปังขาว 
คลับแซนวิช          190 
คร็อก-เมอซีเออร์         220 
คร็อกมาดาม          230 

แป้งตอติญ่า 
กิลล์ชิคเก้น แร็พ         240 
กิลล์ชิคเก้น เคสดิญ่า         240 

พาสต้า 
เส้นสปาเก็ตตี ซอสมะเขือเทศ       200 
เส้นสปาเก็ตตี ซอสเนื อ        220 
เส้นฟูซิล่ีคาโบนาร่า         220 
เส้นเพนเน่ผัดซอสโหระพา        280 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



พิซซ่า 
พิซซ่ามาการิต้า          210 
(มอสเซอเรลล่าชีส, มะกอกด้า, ออริกาโน่, โหระพา) 

พิซซ่ามีทเลิฟเว่อร ์         240 
(มอสเซอเรลล่าชีส,ไก่, เบคอน, แฮม,ไส้กรอก, มะเขือเทศ, หัวหอมใหญ,่ พริกหวาน) 

พิซซ่าเปปเปอร์โรน ี         240 
(มอสเซอเรลล่าชีส, อิตาเลี่ยนซาลามี่, โหระพา) 

พิซซ่า 2 ชีส           220 
(มอสเซอเรลล่าชีส, เชดด้าชีส, ออริกาโน่)  

พิซซ่าเฟมิส          240 
(มอสเซอเรลล่าชีส, บรีชีส, เบคอน, หัวหอมใหญ่ และ ครีม)  

พิซซ่าผักรวม          220 
(มอสเซอเรลล่าชีส,เห็ด,มะกอกด้า, สับปะรด, มะเขือเทศ, หัวหอมใหญ,่ พริกหวาน) 

พิซซ่าฮาวาย          220 
(มอสเซอเรลล่าชีส, แฮม, มะเขือเทศ, สับปะรด) 

พิซซ่าแฮม & ชีส         220 
(มอสเซอเรลล่าชีส, แฮม, มะเขือเทศ) 

ซีฟู้ด 
เนื อปลากะพงย่าง เลม่อนครีมซอส      290 
เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย/ มันอบ/ มันบด หรือเฟรนช์ฟรายส์ 

เนื อปลากะพงย่าง นาโพลีซอส       330 
เสิร์ฟพร้อมผัดผักกาดขาวกับเบคอนและดอกกะหล่า้ป่ัน 

กิลล์ แซลมอน กับเลม่อนครีม หรือ เนยกระเทียม     390 
เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย/ มันอบ/ มันบด หรือเฟรนช์ฟรายส์ 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 



เนื อ  

เสิร์ฟพร้อมกับ ข้าวสวย/ มันอบ/ มันบด หรือ เฟรนช์ฟรายส์ 

ไก่ กอร์ดงเบลอ (อกไก่ชุบไข่และเกล็ดขนมปัง ใส่ไส้แฮมและชีส)   220 

พอร์คชอป พร้อมซอสพรกิไทย หรือ เนยกระเทียม     240 

อกเป็ดย่าง พร้อมซอสส้ม         240 

ซี่โครงหมูบาร์บีคิว พร้อมซอสบาร์บีคิว       320 

เนื อสตริปลอยน์ 200 กรัม พร้อมซอสพริกไทย หรือ เนยกระเทียม  390 

เนื อสตริปลอยน์ 400 กรัม พร้อมซอสพริกไทย หรือ เนยกระเทียม  690 

ไก่ย่าง เสิร์ฟกับ น ้าจิ มไก่, โคสลอว์ และเฟรนช์ฟรายส์ 

 ไก่ครึ่งตัว   320    ไก่ตัว    640 

  

เบอร์เกอร์  

เสิร์ฟพร้อมกับ สลัดผัก หรือ เฟรนช์ฟรายส์  

เบอร์เกอร์เนื อ –เนื อ+มะเขือเทศ+ผักกาดหอม      180 

ชีสเบอร์เกอร์ –เนื อ+เชดด้าชีส+มะเขือเทศ+ผักกาดหอม     200 

บลูเบอร์เกอร์ –เนื อ+บลูชีส+หัวหอมผัด       220 

เบคอนเบอร์เกอร์ –เนื อ+เชสด้าชีส+เบคอน      220 

ราคานี ยังไม่รวมคา่บริการ 10% 



เมนูเดก็ 
 

แซนวิช เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายส ์

ชีส แซนวิช          110 

แฮม & ชีส แซนวิช         120 

แฮม, ชีส & มะเขือเทศ แซนวิช       120 
 
 
ผักรวมลวก          70 

บล็อกโคลี่ลวก          80 

ข้าวผัด ผัก/ ไก่/ หมู         70 

ผัดกระเพรา+ไข่ดาว ผัก/ ไก่/ หมู      80 

สเต๊กเนื อ เสิร์ฟพร้อม มันบด       160 

สเต็กแซลมอน 100 กรัม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย+บล็อกโคลี ่  190 
 
 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 

 
 
 

 



 
ของโปรด เด็ก 

นักเก็ตไก่ เสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์      120 

อกไก่ย่าง เสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์      150  

ฟิช ฟิงค์เกอร์ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวย      120 
 
 

พาสต้า เด็ก  
(เส้นสปาเก็ตตี / เส้นฟาฟาเล/่ เส้นเพนเน่/ เส้นฟูซลิรี่) 

เส้นพาสต้าลวก          70 

ซอสมะเขือเทศ          85 

อะกลิโอ บลูโล          80 

เส้นพาสต้าลวก+ชีส         95 

มักกะโรนี & ชีส         95 

ซอสมะเขือเทศ & ชีส        95 

ซอสโหระพา          90 

ซอสคาโบนาร่า          120 

ซอสเนื อ           120 
 
 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 

 



ของหวาน 
 

ไอศกรีม (โคน/ ถ้วย)         40 

(รสวานิลลา/ ช็อคโกแลต/ ช็อคโกแลตชิพ/ สตอเบอร์รี่/ มะพร้าว/ มะนาว/ เรนโบว์) 

เพิ่ม วิปป้ิงครีม    10 

แครมบรูว์เล          140 

ช็อกโกแลต มูส          140 

แพนนาคอตต้ามะพร้าว        120 

ช็อกโกแลตเค้ก (เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลา 1 ลูก)    150 

วาฟเฟิล เลือกเสิร์ฟกับ ซอสชอคโกแลต หรือ กล้วย    130 

บานาน่าสปลิต          150 

กล้วยทอด เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม 1 ลูก รสใดก็ได้     120 

แพนเค้ก เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม 1 ลูก รสใดก็ได้     130 

แพนเค้กกล้วย เสิร์ฟพร้อมซอสช็อกโกแลต      130 

ผลไม้รวม           110 

 

ราคานี ยังไม่รวมค่าบริการ 10% 
 


