A la carte
Menu

OUR MENU IS
THE BEST ENJOYED

SELECT & SERVE BY
CHEF NEXT DOOR

WHEN SHARED.

ผั ด FRIED

ยำ SPICY THAI SALADS

คอหมูผัดเคย – 260 บาท

ยำไหลบัวกุงสะดุง – 340 บาท

Pork neck stir-fried with shrimp paste.

ปลาอินทรียเค็มทอดกะทิ – 280 บาท

Salted fish stir-fried in coconut cream.

Spicy salad mixed with lotus stems, white prawns,
topped with coconut cream, and deep-fried shallot.

ยำวนุ เสนโบราณ – 260 บาท

Spicy salad mixed with glass noodles, minced pork,
deep-fried shrimp, and pork crackling.

ผั ดสามฉุน – 300 บาท

Sator, Cha-om, pickled garlic stir-fried with
white prawns, pork neck, egg, and glass noodles.

ผั ดกะเพราลิน้ วัวตุน – 280 บาท

Braised beef tongue stir-fried with holy basil.

พลาเนื ้อยางมะเขือเปราะ – 280 บาท

Grilled beef, Thai herbs, small eggplant, and mixed
with seafood chili paste.

ยำหมูยางมะเขือเปราะ – 260 บาท

ผั ดกะเพราเนื้อสับ – 260 บาท

Minced beef stir-fried with holy basil.

Grilled pork, Thai herbs, small eggplant, and
mixed with seafood chili paste.

ผั ดกะเพราหมูสับ / ไก – 220 บาท

กุง แชน�ำปลากั บสลั ดสมุนไพรไทย – 320 บาท

Minced pork or chicken stir-fried with holy basil.

กุงผั ดพริกขี้หนูสวน – 340 บาท

White prawn stir-fried with birds eye’s chili.

White prawn infused fish sauce served with
seafood dip and Thai herbs.

ยำสมโอโฮตาเตะ – 540 บาท

Spicy pomelo salad with pan seared Hotate.

กุงทอดซอสมะขาม – 340 บาท

Deep fried white prawn with tamarind sauce.

ทารทารเนื้ อพริกแกงแดง – 340 บาท

Beef Tartare in red curry served in Thai style.

หนังไกผัดเม็ดมะมวง – 280 บาท

Crispy fried chicken stir fried with cashew nuts.

ถั่วแขกผั ดหมูสับแบบเสฉวน – 280 บาท

มังคุดซาวน�ำทรงเครื่องกับปลาทอด – 340 บาท

Mangosteen Sao-Nam (coconut cream)
served with tempura fish.

Sichuan dry fried green beans with minced pork.

ตับผัดกระเทียม – 340 บาท

Stir-fried pork liver with pepper and garlic.

Prices are subject to 10% service charge, and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบร�การ รอยละสิบ และ ภาษีมูลคาเพ��ม รอยละเจ�ด

OUR MENU IS
THE BEST ENJOYED

SELECT & SERVE BY
CHEF NEXT DOOR

WHEN SHARED.

ทอด DEEP-FRIED

ตม SOUP

ไกกรอบซอสน�ำปลาหวานคาราเมล – 240 บาท

หมูสับตมบวย – 260 บาท

ปลาอินทรียทอดน�ำปลากับยำมะมวง – 490 บาท

ตมแซบแกมหมู – 280 บาท

Crispy fried chicken in fish sauce caramelize.

Deep-fried king mackerels in fish sauce caramelize with mango spicy salad.

เมี่ยงผักเทมปุระ – 260 บาท

Miang vegetable tempura and galangal sauce.

คอหมูคลุกฝุน – 260 บาท

Grilled pork neck with Jaew Sauce.

อาหารทะเล SEAFOOD
ปลาหมึกยาง (S) | (M) | (L)
– 380 | 480 บาท | 680 บาท

Grilled squid served with spicy seafood dip.

ซัลซาซาชิมิปลาไทย – 340 บาท

Plum soup with minced pork.

Tom Saab pork jowl confit.

ตมแซบลิ้นวัวตุน – 340 บาท

Tom Saab braised beef tongue.

ตมโคลงปลาแหงและปลาทะเล – 380 บาท

Tom Kloung dried fish and Thai salt-water fish.

สลั ด SALAD
สลัดอกเปดดอง น�ำสลัดเสาวรส – 340 บาท

Salt-cured duck breast served with
Thai herb salad and passionfruit dressing.

Prosciutto Melon Burrata Cheese – 999 บาท

Parma ham with melon salad and Burrata cheese.

Fresh salsa Thai salt-water fish.

แสรงวาซาชิมิปลาไทย – 340 บาท

*ปลาทะเลในแตละวันจะแตกตางชนิดกันแลวแตประมงตกได

น�ำพริก RELISH

กะเพราเพสโตปลาหมึกสดผัดไขเค็ม – 360 บาท

หลนปลาเค็ม กับหมูสับและชุดผักสด
กับไขตมยางมะตูม – 280 บาท

Saeng Wa sashimi Thai fish with Thai herb sauce.

Fresh squid fried with holy basil pesto sauce
and salted egg.

*สามารถเปลี่ยนปลาเค็มเปนกุงสับแทนได

Salted fish and minced pork in coconut milk relish
served with fresh vegetables and soft boiled egg.
*You can change salted fish to minced shrimp

Prices are subject to 10% service charge, and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบร�การ รอยละสิบ และ ภาษีมูลคาเพ��ม รอยละเจ�ด

OUR MENU IS

SELECT & SERVE BY
CHEF NEXT DOOR

THE BEST ENJOYED
WHEN SHARED.

สเต็ก STEAK

ขนมหวาน DESSERT

Eye of Rump Steak – 1,099 บาท

หมอแกงชีสเคก ซอสผลไมกอมโปต – 150 บาท

Full-blooded Australian Wagyu Rump steak.

เนื้ อยางแจวมะขาม – 320 บาท

Grilled beef with Jaew Sauce.

Thai custard cheesecake with seasonal fruit
compote and deep-fried shallot.

สมฉุน – 120 บาท

ยำเนื ้อยางญี่ปุน – 320 บาท

Beef Tataki.

Longan, Salak, Mandarin Orange, and Jasmin
pandan-scented sweet. Topped with young white
turmeric and, grilled shallots.

สเต็กซี่โครงแกะซอสแกงคั่วปลาแหง (M) | (L)
– 999 | 1,999 บาท

ไอศกรีมมะมวงเบาน�ำปลาหวาน by YORA
– 129 บาท / ถวย

Ribeye Steak – 629 บาท

ไอศกรีมกลวยยางซอสเหลารัมและครัมเบิ้ล
by YORA x CHEF NEXT DOOR – 139 บาท / ถวย

New Zealand Lamb ribs with Gang Kua Pla Heang.

Angus New Zealand steak 200g.

Sour mango & Nam Pla Waan (cup).

Grilled banana & Rum sauce with crumbl (cup).

กับแกลม SNACK
ครีบปลากระเบนยาง – 169 บาท
Eihire

ขาวสวย (จาน) | (โถ) – 25 บาท | 100 บาท
Steam rice

หนังไกทอด– 169 บาท

Crispy fried chicken skin

ไขเจียว (ไขไก 2 ฟอง) – 70 บาท

เฟรนสฟรายส – 129 บาท
French Fries

เม็ดมะมวงหิมพานตคั่วเกลือ – 169 บาท
Salted cushew nuts

เพิ่มเติม ADD ON
Omelette

ไขดาว (ไขไก 1 ฟอง) – 35 บาท
Fried egg

ไขตม (ไขไก 1 ฟอง) – 35 บาท
Boiled egg

Prices are subject to 10% service charge, and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบร�การ รอยละสิบ และ ภาษีมูลคาเพ��ม รอยละเจ�ด

OUR MENU IS
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จานเดี่ยว SINGLE DISH
ขาวราดกะเพราหมูสับ – 169 บาท

Rice topped with minced pork stir-fried with holy basil.

ขาวราดกะเพราเนื้ อสั บ – 179 บาท

Rice topped with minced beef stir-fried with holy basil.

ขาวราดกะเพราลิ้นวัวตุน – 229 บาท

Rice topped with braised beef tongue stir-fried with holy basil.

ขาวไกกรอบซอสน�ำปลาหวานคาราเมล – 149 บาท

Rice topped with crispy fried chicken in fish sauce caramel.

ขาวเนื้อยางแจวมะขาม – 179 บาท

Rice topped with grilled beef and spicy tamarind dip.

ขาวราดคอหมูผัดเคย – 169 บาท

Rice topped with pork neck stir-fried with shrimp paste.

ขาวผัดตมยำกุง – 280 บาท

Tum Yum Goong with spicy fried rice.

ขาวไขเจียวทรงเครื่อง – 129 บาท

Rice topped with Thai-style omelet.

ขาวผัดไขหนาเนื ้อยาง – 280 บาท
Fried rice topped with grilled beef.

SELECT & SERVE BY
CHEF NEXT DOOR
Prices are subject to 10% service charge, and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบร�การ รอยละสิบ และ ภาษีมูลคาเพ��ม รอยละเจ�ด

PASTA &
PROSCIUTTO
MENU

SINGLE DISH
สปาเก็ตตี้ครีมชีสสโมคแซลมอน – 380 บาท

Spaghetti cream cheese and smoked salmon.

สปาเก็ตตี้ผัดพริกแหงเบคอน – 320 บาท
Spaghetti with dried chili and bacon.

สปาเก็ตตี้ผัดพริกแหงกุง – 360 บาท
Spaghetti with dried chili and prawn.

สปาเก็ตตี้คาโบนาราเบคอน – 340 บาท
Spaghetti Carbonara bacon.

สปาเก็ตตี้โบโลเนสหมูสับ – 320 บาท
Spaghetti Bolognese Sauce.

สปาเก็ตตี้ลิ้นวัวตุนผัดพริกแหง – 360 บาท

Spaghetti braised beef tongue stir-fried with dried chili.

SELECT & SERVE BY
CHEF NEXT DOOR
Prices are subject to 10% service charge, and 7% government tax.

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบร�การ รอยละสิบ และ ภาษีมูลคาเพ��ม รอยละเจ�ด

