Lunch Buffet

Dinner Buffet
Monday - Thursday

Baht 899++

Baht 1,400++

Seafood Brunch Buffet
Baht 2,200++

อาหารเรียกนํา) ย่ อยและสลัด

APPETIZERS AND SALADS
Marinated salmon carpaccio

800

crab salad, tomato mousse

ปลาแซลมอนคาร์ ปาชิโอ้

800

ซู ชิและซาชิมริ วมมิตร

725

สลัดผักเขียว

450

สลัดซีซ่าร์

475

อาโวคาโดกับผักรวม

530

เสิ ร์ฟพร้อมสลัดเนืFอปู และมูสมะเขือเทศ

Selection of sushi and sashimi

725

with condiments

Green salad

450

Parmesan shavings, Italian dressing
and roasted pumpkin

เสิ ร์ฟพร้อมเครื@ องเคียงต่างๆ
ฟักทองย่าง เนยแข็งพาร์เมซานและนํFาสลัดอิตาเลียน

Caesar salad

475

Romaine lettuce, white anchovies,
Parmesan crisps and garlic croutons

Avocado flan with roasted vegetables

530

Rucola salad and sesame dressing

ใส่ ปลาแอนโชวี@ เนยแข็งพาร์เมซาน
และขนมปั งกระเทียมกรอบ
เสิ ร์ฟกับสลัดร็ อกเก็ต และซอสงา

SOUPS
Minestrone soup

375

with baked garlic bread

Mushroom cream soup

440

with garlic bread

Chicken consommé soup

400

All soups are served with freshly baked potted bread

ซุป
ซุปผักอิตาเลียน

375

ครีมซุปเห็ด

440

เสิ ร์ฟพร้อมกับขนมปั งกระเทียม
เสิ ร์ฟพร้อมกับขนมปั งกระเทียม

ซุปใสไก่
ซุปทุกชนิดเสิ ร์ฟพร้อมกับขนมปั งอบร้อน

400

* All items can be ordered as take away items *

รายการอาหารทั)งหมดสามารถสั/ งกลับบ้ านได้

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้อาหาร หรื อต้องการอาหารควบคุมนํFาหนัก กรุ ณาแจ้งพนักงานเพื@อแนะนํารายการอาหารที@เหมาะสม

วีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของหมู
มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของถัว@

มีส่วนผสมของเนืFอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ@ม

แซนด์วิช เบอร์เกอร์
เกอร์ และพาสต้า

SANDWICHES, BURGERS AND PASTA
Club sandwich

450

Wagyu steak sandwich

525

Baguette

550

Wagyu beef burger

525

Grilled vegetables avocado wrap

480

Chicken, fried egg, crispy bacon,
mayonnaise, tomato and French fries

Bacon, lettuce, tomato, red onion, cheese,
mustard mayonnaise sauce and French fries

Extra virgin olive oil, tuna, Thai spicy sauce,
spring onions, cucumber and tomatoes

Swiss cheese, fried egg, onion gravy,
tomato tapenade, bacon and French fries
Lettuce, avocado mousse, honey mustard, mushroom,
grilled vegetables and French fries

คลับแซนด์ วชิ

450

เนื)อวา-กิวสเต็กแซนด์ วชิ

525

แซนด์ วชิ ขนมปังฝรั/งเศส

550

เบอร์ เกอร์ เนื)อวา-กิว

525

แซนด์ วชิ ผักและอโวคาโด

480

เบอร์ เกอร์ มงั สวิรัติ

475

520

ใส่ ไก่ ไข่ดาว เบคอนกรอบ ซอสมายองเนส
มะเขือเทศ เสิ ร์ฟพร้อมมันฝรั@งทอด
ใส่ เบคอน ผักสลัด มะเขือเทศ หอมแดง เนยแข็ง
มัสตาร์ด มายองเนส เสิ ร์ฟพร้อมมันฝรั@งทอด
ใส่ นF าํ มันมะกอก ปลาทูน่า ซอสพริ ก ต้นหอม
แตงกวา และมะเขือเทศ
ใส่ เนยแข็ง ไข่ดาว ซอสมะเขือเทศ เสิ ร์ฟกับมันฝรั@งทอด
ใส่ ผกั กาดหอม มูสอโวคาโด ซอสมัสตาร์ดใส่ นF าํ ผึFง
เห็ด ผักย่าง เสิ ร์ฟพร้อมกับมันฝรั@งทอด

Falafel burger

475

Spaghetti carbonara

520

สปาเก็ตตีค) าโบนาร่ า

Penne shrimps
and creamy pesto sauce

540

Tagliolini Bolognese sauce

540

Penne with fresh tomato sauce

520

เพนเน่ พาสต้ าใส่ ก้ งุ
และครีมซอสโหระพา
พาสต้ าเส้ นแบนกับซอสเนื)อสั บ
เพนเน่ พาสต้ ากับซอสมะเขือเทศ

Chick pea, cumin powder, coriander, onion,
tomato, tahini sauce and French fries
Chicken sausage, mushroom, garlic and cream sauce

and mozzarella cheese

ใส่ ถวั@ บด ผงยีห@ ร่ า ผักชี หอมใหญ่ มะเขือเทศ
และซอสงา เสิ ร์ฟพร้อมกับมันฝรั@งทอด
ใส่ ไส้กรอกไก่ เห็ด กระเทียม และครี มซอส

540

540
520

และชีสมอซซาเรลล่า

MAIN COURSE
Poached salmon

Vegetable minestrone reduction, anise flavor
and sun-dried tomatoes

Pan-fried snow fish

Chorizo sausages, white bean puree, bell peppers

Slow cooked chicken breast

1,100

ปลาแซลมอนลวก

1,100

ปลาหิมะทอด

1,300

อกไก่ อบ

1,100

เสิ ร์ฟกับซอสผักรวม เครื@ องเทศ และมะเขือเทศอบ
1,300
1,100

Onion mustard sauce, roasted pumpkin mash

อาหารจานหลัก
เสิ ร์ฟกับไส้กรอกหมู ถัว@ ขาวบด และพริ กหวานฝรั@ง

เสิ ร์ฟกับซอสหัวหอมมัสตาร์ด ฟักทองอบบด
* All items can be ordered as take away items *

รายการอาหารทั)งหมดสามารถสั/ งกลับบ้ านได้

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้อาหาร หรื อต้องการอาหารควบคุมนํFาหนัก กรุ ณาแจ้งพนักงานเพื@อแนะนํารายการอาหารที@เหมาะสม

วีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของหมู
มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของถัว@

มีส่วนผสมของเนืFอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ@ม

อาหารไทย

THAI CUISINE
Tom Yam Goong

425

ต้ มยํากุ้ง

425

Phad Thai Goong

450

ผัดไทยกุ้ง

450

350

ข้ าวผัดไก่

350

375

แกงเขียวหวานไก่

375

475

กุ้งผัดเม็ดมะม่ วงหิมพานต์

475

Spicy prawn soup with mushrooms,
lemon grass and kaffir lime leaves

Stir-fried rice noodles Thai style with prawns

Khao Phad Gai
Fried rice with chicken

Gaeng Kiew Wan Gai
Green chicken curry with eggplant and basil

Goong Phad Med Mamoung
Stir-fried prawns with cashew nuts

ของหวาน

DESSERTS
Lemon tart

420

with mango sauce

Chocolate orange cake

420

Raspberry mousse and crumble

Strawberry mascarpone cheese cake

420

Passion fruit mousse

Khao Niew Mamoung

375

Fresh sweet mango and sweet sticky rice

Fresh fruit plate and berries

400

International cheese plate

750

Apple compote and savory Chiacchere

Ice-cream selection (per scoop)

Tahiti vanilla, chocolate, strawberry, Thai tea

125

ทาร์ ตมะนาว

420

เค้ กช็อกโกแลตรสส้ ม

420

ชีสเค้ กสตรอเบอร์ รี/กบั มาสคาร์ โปน

420

ข้ าวเหนียวมะม่ วง

375

ผลไม้ ตามฤดูกาลและลูกเบอร์ รี/

400

เนยแข็งนานาชาติ

750

ไอศกรีม

125

เสิ ร์ฟพร้อมกับซอสมะม่วง
กับมูสราสเบอร์รี@ และข้าวโอ๊ตอบกรอบ
และมูสเสาวรส

เสิ ร์ฟกับแอปเปิF ลเชื@อม ขนมปั งกรอบสไตล์อิตาเลี@ยน
รสวานิลา รสช็อกโกแลต รสสตรอเบอร์รี@ รสชาไทย

* All items can be ordered for take away items *

รายการอาหารทั)งหมดสามารถสั/ งกลับบ้ านได้

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้อาหาร หรื อต้องการอาหารควบคุมนํFาหนัก กรุ ณาแจ้งพนักงานเพื@อแนะนํารายการอาหารที@เหมาะสม

วีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของหมู
มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของถัว@

มีส่วนผสมของเนืFอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ@ม

อาหารอารบิค

ARABIC FAVOURITE

อาหารเรียกนํา) ย่ อยประเภทอาหารเย็น

COLD MEZZE

Hommus

160

ถัว/ และงาบด

160

มะเขือม่ วงและงาบด

170

ถัว/ วอลนัทบด

170

สลัดผักรวมมิตร

180

ผสมกับนํFามะนาว และนํFามันมะกอก

Chick peas, tahini, lemon juice, olive oil

Moutabel

170

Eggplant, tahini, lemon juice, olive oil

ผสมกับนํFามะนาว และนํFามันมะกอก

Mohammara

Crushed walnuts mixed with pomegranate sauce
and spices

Fatoush

170

ผสมกับซอสทับทิมและเครื@ องเทศ
180

Mixed vegetables, olive oil, lemon juice,
mint, condiments

ใส่ นF าํ มันมะกอก นํFามะนาว สะระแหน่ และเครื@ องเคียงต่างๆ

อาหารเรียกนํา) ย่ อยประเภทอาหารร้ อนและซุป

HOT MEZZE AND SOUP

Meat Sambosek

180

Lamb, onion, cinnamon powder

Cheese Sambosek

180

Feta cheese, mozzarella cheese, parsley

Lentil cumin soup

300

lemon, pita croutons

แป้ งสอดไส้ เนื)อแกะ

180

แป้ งสอดไส้ เนยแข็งทอด

180

ซุปถัว/

300

ผสมกับหอมใหญ่ และผงอบเชย

ใส่ ยหี@ ร่ า มะนาว เสิ ร์ฟกับขนมปั งปิ ต้าอบกรอบ

MAIN COURSE

Mixed grill

500

Chicken, lamb cutlet, beef kebab,
oriental rice, vegetables

Kabsa lamb

300

Roasted lamb served with cardamom rice

Sirayadieh

Pan fried red snapper filet on a bed of brown onion rice

Falafel burger

Chick pea, cumin powder, coriander, onion, tomato,
tahini sauce, French fries

300

ปลากะพงแดงทอด

300

เบอร์ เกอร์ ถวั/ บด

300

300

ผสมผงยีห@ ร่ า ผักชี หอมใหญ่ มะเขือเทศ และซอสงา
เสิ ร์ฟกับมันฝรั@งทอด

Paneer Butter Masala

640

Chicken Biryani

660

660

With bastami rice

เนื)อแกะอบ

เสิ ร์ฟกับข้าวกล้องอารบิค

585

Chicken Tikka Masala

500

เนืFอไก่ ซี@โครงแกะ และเนืFอทอด เสิ ร์ฟกับข้าวและผักต่างๆ
เสิ ร์ฟกับข้าวสวยอารบิค

Paneer Makhani

Garnished with cashew nuts,
browned onions and raita

เนื)อทอดรวมมิตร

300

INDIAN
With bastami rice

อาหารจานหลัก

อาหารอินเดีย

แกงอินเดียใส่ ชีสและเครื/ องเทศ

585

แกงชีสสไตล์ อนิ เดียใส่ เครื/ องเทศ

640

ข้ าวหมกไก่ อนิ เดีย

660

แกงกะหรี/ไก่ สไตล์ อนิ เดีย

660

เสิ ร์ฟกับข้าวสวยอินเดีย

ตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ หัวหอมทอด
และเสิ ร์ฟพร้อมกับโยเกิร์ตสลัดสไตล์อินเดีย
เสิ ร์ฟกับข้าวสวยอินเดีย

* All items can be ordered for take away items *

รายการอาหารทั)งหมดสามารถสั/ งกลับบ้ านได้

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้อาหาร หรื อต้องการอาหารควบคุมนํFาหนัก กรุ ณาแจ้งพนักงานเพื@อแนะนํารายการอาหารที@เหมาะสม

วีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของหมู
มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของถัว@

มีส่วนผสมของเนืFอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ@ม

