La VIE set lunch
3-Course at THB 499++

(s) Signature
(v) Vegetarian
(n) Contain nuts
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

Starter
“La VIE” salad, confit duck, 64°c organic egg, lardons and truffle (s)
ลาวีสลัดเสิร์ฟกับกงฟีขาเป็ด ไข่ 64 องศาเซลเซียส เบคอนกรอบ และทรัฟเฟิล
Assiette of asparagus, sherry, truffle mascarpone
สลัดหน่อไม้ฝรั่งน้าเข้า เสิร์ฟพร้อมครีมทรัฟเฟิลกับมาสคาโปเน่และน้าส้มสายชูเชอร์รี่
Wild mushroom cappuccino and black truffle (v)
ซุปเห็ดป่าคาปูชโิ น่และแบล็คทรัฟเฟิล
THB 100++ Supplement

Jerusalem artichoke velouté (v) (s)
ซุปครีมแก่นตะวัน
***

Main course
Tiger prawn flambé, angel hair, pancetta, garlic and thyme
แองเจลแฮร์กุ้งลายเสือผัดกระเทียม ใบไทม์สด และเบคอนกรอบแพนเชตต้า
Snowfish, cauliflower purée and beignet, wild mushrooms with jus
ปลาหิมะ เสิร์ฟพร้อมกับ กะหล่า้ บด ขนมปังเบเน่ต์ และเห็ดป่า
Duck confit, pommes forestières and green peppercorn
กงฟีขาเป็ด เสิร์ฟคู่กับผัดเห็ดป่าและพริกไทยเขียว
THB 200++ Supplement

Black Angus rib-eye, winter vegetable medley, caramelised onions with jus
เนือแบล็กแองกัสริบอาย เสิร์ฟพร้อมกับผักฤดูหนาว หัวหอม ราดด้วยซอสเนือ
***

Dessert
Infinitely coffee, white chocolate and yoghurt
กาแฟ, ไวท์ช็อกโกแลต, โยเกิร์ต และความหวานไร้ขีดจ้ากัด
Spiced apple crumble, vanilla (n)
สไปซ์ทาร์ตครัมเบิลเสิร์ฟกับวานิลา
Passion fruit crème brulée and coconut meringue
เครมบรูเลเสาวรส เสิร์ฟคู่กับ และเมอแรงก์มะพร้าว

(s) Signature
(v) Vegetarian
(n) Contain nuts
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

La VIE set dinner
4-Course at THB 1,999++
5-Course at THB 2,199++

(s) Signature
(v) Vegetarian
(n) Contain nuts
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

Starter
“La VIE” salad, warm confit duck leg, frisée, 64 °C egg, lardons (s)
ลาวีสลัดเสิร์ฟกับขาเป็ดตุ๋นในน้ามันเป็ด และไข่ 64 องศาเซลเซียส
Assiette of asparagus, sherry, truffle mascarpone
สลัดหน่อไม้ฝรั่งน้าเข้า เสิร์ฟพร้อมครีมทรัฟเฟิลกับมาสคาโปเน่และน้าส้มสายชูเชอร์รี่
THB 100++ Supplement

Pan-seared hokkaido scallops, cauliflower, white truffle essence and pea shoots
หอยเชลล์ฮอกไกโด เสิร์ฟพร้อมกับกะหล่้าดอกบด ยอดถั่วลันเตาและน้ามันสกัดเห็ดไวท์ทรัฟเฟิล

Soup
Blue swimmer crab bisque
ซุปข้นปูม้าสีน้าเงิน
Wild mushroom cappuccino and black truffle (v)
ซุปเห็ดป่าคาปูชโิ น่และแบล็คทรัฟเฟิล
Jerusalem artichoke velouté (v) (s)
ซุปครีมแก่นตะวัน

Pasta
Tiger prawn flambé, angel hair, pancetta, garlic and thyme
แองเจลแฮร์กุ้งลายเสือผัดกระเทียม ใบไทม์สด และเบคอนกรอบแพนเชตต้า
Giant ravioli of confit duck and foie-gras, shiitake, consommé and truffle (s)
ราวิโอลีไส้เป็ดกงฟี่ ตับห่าน และเห็ดหอม โรยหน้าด้วยเห็ดทรัฟเฟิล เสิร์ฟในซุปใส
Roasted garlic gnocchi, wild mushrooms, jerusalem artichoke and hazelnuts (v) (n)
น๊อกกีกระเทียมอบ เสิร์ฟพร้อมกับ เห็ดป่า แก่นตะวัน และฮาเซลนัท

(s) Signature
(v) Vegetarian
(n) Contain nuts
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

Main Course
Black Angus rib-eye, winter vegetable medley, caramelised onions and jus
เนือแบล็กแองกัสริบอาย เสิร์ฟพร้อมกับผักฤดูหนาว หัวหอม ราดด้วยซอสเนือ
Lamb rack, aubergine caviar, garden vegetables and rosemary
เนือแกะติดกระดูก เสิร์ฟพร้อมกับผักอ่อนรวม ราดด้วยซอสโรสแมรี่
Barbary duck, textures of carrot, black garlic, pinenut dukkah and thyme (n)
เป็ดบาร์บารี่ เสิร์ฟพร้อมกับ แครอท กระเทียมด้า เมล็ดสนดักก้า และไธม์
Mediterranean sea-bass, saffron potatoes, braised endive with citrus condiments
ปลากะพงขาว เสิร์ฟกับ มันฝรั่งซัฟฟร่อน เอ็นไดว์ฟตุ๋น แต่งกลิ่นเปลือกผลไม้

THB 200++ Supplement

Tournedos rossini, foie-gras, périgueux sauce
รอสซินี่เนือสันในวัว เสิร์ฟกับตับห่านฝรั่งเศส และซอสเนือผสมเห็ดทรัฟเฟิล

Dessert
Chocolate fondant, tonka bean ice cream
ช็อกโกแล็ตฟองดองธ์ เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมรสถั่วตองกาบีน
Infinitely coffee, white chocolate and yoghurt
กาแฟ, ไวท์ช็อกโกแลต, โยเกิร์ต และความหวานไร้ขีดจ้ากัด
Passion fruit crème brulée, coconut sorbet and meringue, sesame tuile
เครมบรูเลเสาวรส เสิร์ฟคู่กับเชอร์เบทมะพร้าว และเมอแรงค์ ขนมเบื องงาด้า
Sorbet & ice cream
Raspberry, mango, passion fruit, yoghurt, vanilla, chocolate, caramel, strawberry
ไอศกรีมและเชอร์เบต (เลมอน, ราสป์เบอร์รี่, มะม่วง, เสาวรส, โยเกิร์ต, วานิลา, ช็อกโกแลต, คาราเมล, สตรอว์เบอรี่)

(s) Signature
(v) Vegetarian
(n) Contain nuts
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax

