
Starters 
Chicken/pork satay        180.- 
สะเตะ๊ไก่/หม ู

 

 
 
 
 
 
Spring rolls        150.- 
ปอเปียะ 

Garlic bread       100.- 
ขนมปังกระเทียม 
Deep-fried minced prawns, pork or chicken   150.-  
with herbs on toast  
ขนมปังหนา้กุง้,ไก่,หม ู

Shrimp tempura        180.- 
กุง้ชปุแป้งทอด  

 

 
 
 
 
 
 
Vegetable tempura        150.-  
ผดัชปุแป้งทอด 
Toast (2 pcs.)         30.- 
ขนมปังป้ิง (2 ชิน้) 

Toast with butter and jam (3 pcs.)    100.- 
ขนมปังป้ิงกบัเนยและแยม (3 ชิน้) 

French-fries (large/small)              180.-/ 100.- 
เฟรนฟราย (ใหญ่ / เล็ก) 

Salads 
Salmon salad       220.- 
สลดัปลาดบิ 

Seafood, Tuna or Chicken salad    180.- 
สลดัทะเล, สลดัทนูา่, สลดัไก่ 

 



Hawaii salad       180.- 
สลดัฮาวาย 
Fruit salad        180.- 
สลดัผลไม ้ 
Vegetable salad       150.-  
สลดัผกั 

Thai Entrees 
Baked shrimps in tamarind sauce    180.- 
กุง้อบในซอสมะขาม 

Sweet and sour seafood, chicken, pork or beef    180.- 
ผดัเปร้ียวหวานทะเล, ไก,่ หม ู, เนือ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fried seafood, chicken or pork w/ garlic and pepper 180.- 
ไก่/หมกูระเทียมพริกไทย 

Sweet and sour seafood, chicken or pork      180.- 
ผดัเปร้ียวหวานไก่/หม ู   

Chili-fried seafood, chicken, pork, beef    180.- 
ผดัพริกสดทะเล, ไก่ , หม ู, เนือ้ 

 
 
 
 
 
 
Fried seafood, chicken or pork in ginger sauce  180.- 
ผดัขงิทะเล 
Fried seafood, chicken or pork with cashew nuts 180.- 
ผดัเม็ดมะมว่งทะเล 

 

 
 
 
 
 



Minced seafood, chicken or pork in sweet basil  180.- 
ผดักะเพราทะเล, หม ู, ไก่ , เนือ้ 

Chili-fried shrimp, chicken, pork or beef   180.- 
ผดัเคร่ืองแกงกุง้/ไก,่หม,ูเนือ้  

Fried shrimp, chicken, pork or beef in chili paste  180.- 
ผดัน า้พริกเผากุง้/ไก,่หม,ูเนือ้  

Fried seafood, chicken, beef or pork in oyster sauce 180.- 
ผดัน า้มนัหอยทะเล 
Fried young kale in oyster sauce    120.- 
ผดัผกัคะนา้น า้มนัหอย 
Fried morning glory in oyster sauce    120.- 
ผกับุง้ไฟแดง 
Fried mixed vegetables in oyster sauce   150.- 
ผดัผกัรวม 

 
 
 
 
 
 
Fried rice with seafood in a pineapple    180.- 
ขา้วผดักุง้ / ไก,่หม,ูเนือ้  
Fried rice with shrimp, chicken, pork or beef  150.- 
ขา้วผดัพริกสดกุง้/ไก,่หม,ูเนือ้  

 

 
 
 
 
 
Fried egg           30.- 
ไขด่าว  

Omelet        150.- 
ไขเ่จียว 

Steamed rice (bowl)      120.- 
ขา้วสวย (โถ) 
Steamed rice (plate)           40.- 
ขา้วสวย (จาน)  

 



Soups 
 

Tom Yam Seafood, Kung (shrimp) or Pla (fish)  180.-  
ตม้ย าทะเล, ตม้ย ากุง้,ตม้ย าปลากะพงขาว  

 

 
 
 
 
 
Tom Kha Kai (coconut cream)     180.- 
ตม้ขา่ไก ่

 

 
 
 
 
Clear tofu, vegetable and chicken soup   180.- 
แกงจืดผกัไก่สบั 

Noodles 
 

Phat Thai        180.- 
ผดัไทกุง้ หม,ูเนือ้ หรือ ไก ่

 

 
 
 
 
Wok-fried noodles in Chinese gravy    180.- 
ราดหนา้กุง้ หม,ูเนือ้ หรือ ไก ่

Fried noodles in soya sauce      180.- 
ผดัซีอิ้วก ุง้ หม,ูเนือ้ หรือ ไก ่  

 

 
 
 
 
 
Noodle soup        180.- 
กว๋ยเตีย๋วน า้ก ุง้ หม,ูเนือ้ หรือ ไก่ 



Curries 
 

Green curry with shrimp, chicken, pork or beef  180.- 
แกงเขยีวหวาน  ไก,่ หม,ู เนือ้ หรือ กุง้ 

 

 
 
 
 
 
Massaman curry with shrimp, chicken, pork or beef 180.- 
แกงมสัมัน่  ไก,่ หม,ู เนือ้ หรือ กุง้ 

Wild Indian curry with shrimp, chicken, pork or beef 180.- 
แกงกะหร่ี ไก,่ หม,ู เนือ้ หรือ กุง้ 

Paneng curry with shrimp, chicken,  pork or beef 180.- 
แกงพะแนง  ไก,่ หม,ู เนือ้ หรือ กุง้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deep Fried 

 

Fried pork or beef strips in sesame seeds    220.-  
หม ูหรือ เนือ้ แดดเดยีว 

 

 
 
 
 
 
 
Deep-fried pork, beef, chicken, shrimp in Thai herbs 180.-  
ทอดใบมะกรดู หม,ูเนือ้,ไก่ หรือ กุง้  

 

 
 
 
 



Deep-fried prawn, chicken, beef, pork w/ lemon grass 180.- 
ทอดตะไคร ์ หม,ูเนือ้,ไก่ หรือ กุง้ 

 

 
 
 

Spaghetti 
 

Vegetarian Spaghetti Bolognese    150.-  
สปาเก็ตตีซ้อสมะเขอืเทศ  
Spaghetti Bolognese      180.- 
สปาเก็ตตีโ้บโลเนส 

Spaghetti Carbonara       180.- 
สปาเก็ตตีโ้คโยนารา 

Spaghetti with green curry chicken    180.- 
สปาเก็ตตีแ้กงเขยีวหวานไก่ 

Burgers & Sandwiches 
 

Hamburger with French-fries     180.- 
แฮมเบอรเ์กอร ์+ เฟรนฟราย 

Cheeseburger with French-fries     220.-  
ชสีเบอรเ์กอร ์+ เฟรนฟราย 

Club sandwich with French fries    220.- 
คลบัแซนดว์ิช + เฟรนฟราย 

Tuna sandwich with French fries    220.- 
ทนูา่แซนดว์ิช + เฟรนฟราย 
Chicken sandwich with French-fries    180.- 
แซนดว์ิชไก่ + เฟรนฟราย 
Ham & cheese sandwich with French fries   180.- 
แฮมชสีแซนดว์ิช + เฟรนฟราย 
Fish & chips         200.- 
ปลาทอด+เฟรนฟราย 
Hot dogs with French fries       180.- 
ฮอทดอก+เฟรนฟราย 

Chicken nuggets & French fries      200.- 
ไก่ทอด+เฟรนฟราย 

Chicken breast with French-fries      280.- 
อกไก่ทอด+เฟรนฟราย 



Chicken or Pork Cordon Bleu with French fries    300.- 
ไก/่หมกูอรดอนเบลอ+เฟรนฟราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pork steak with gravy and French fries     295.- 
หมูอบกบัน ้ าเกรวี+่เฟรนฟราย 

Pork pepper steak with French fries     295.- 
หมูอบกบัน ้ าเกรวี+่เฟรนฟราย 

Salmon fillet steak with French fries     510.- 
สเตก็เน้ือปลาแซลมอน+เฟรนฟราย 

Beefsteak with gravy and French fries   495.- 
เน้ือววัอบกบัน ้ าเกรวี+่เฟรนฟราย 

Beef pepper steak with and French fries   495.- 
เน้ือววัอบกบัน ้ าเกรวี+่เฟรนฟราย 

Pizza 
Hawaiian        290.- 
ฮาวายเฮี้ยน 
Chicken Delight       290.- 
ชกิเกน้ทริโอ 
Margarita (cheese)      250.- 
ชสี 

Recommended Specialties 
เมนูแนะน า 

 (Priced by weight) ราคาตามน า้หนกั 

Crispy burnt Snapper     80.-/100g.  
ปลากะพงเผาเตา้เจี้ยว      80 บ. / 1 ขดี 

Steamed Red Snapper with lime    80.-/100g. 
or soya sauce   

ปลากะพงนึง่มะนาว,ซีอิ้ว      80 บ. / 1 ขดี  

Chili crabs       70.-/100g. 
ปูมา้ผดัผงกะหร่ี       70 บ. / 1 ขดี 

Fried crabs with fresh black pepper   70.-/100g. 
ปูมา้ผกัพริกไทยด า      70 บ. / 1 ขดี 



Lemon crème chicken Salad     280.-   
ไก่สลดัครีมมะนาว       
Lemon steamed squid      280.-  

ปลาหมกึนึง่มะนาว     
*** หมายเหต*ุ** 

กรณุาสัง่อาหารก่อน 3 ชัว่โมง เพราะวตัถดุบิตอ้งหาตามฤดกูาล  
Please allow 3 hours for preparation of seasonal ingredients. 

Desserts 
Banana in coconut cream      80.-  
สปาเก็ตตีซ้อสมะเขอืเทศ  
Banana Split       120.- 
บานาน่าสปลิท 

Banana Fritters        80.- 
กลว้ยทอด 

Sticky rice with mango      120.- 
สปาเก็ตตีผ้ดัขีเ้มาไก ่
Tricolored rice balls in coconut cream    80.- 
บวัลอย 
Ice Cream Sunday        80.- 
ไอศกรีมซนัเดย ์

 

 


