
MENU
CATCH FROM THE LAND  |  THB 5,800 PER SET

Loaf & Bread basket served with truffle butter and chicken liver pâté

Complimentary

ขนมปงเสิรฟคูกับเนยเห็ดทรัฟเฟลและปาเตะตับไก

Creamy chicken with wild rice soup in sourdough bread

Soup

ซุปครีมขนไกกับขาวบารเลย ในขนมปงซาวดโด

Chicken Thoong Thong | Beef Miang Kham | Fried noodle stuffed with pork ball

or

Appetizer
Thai

ถุงทองไก | เม่ียงคําเน้ือ | หมูตะกรอ

Potato, beef and chimichurri pintxos | Antipasto board | Mozzarella wings
Western

พินทอสมันฝร่ังและเน้ือกับชิมิชูร่ี | แอนติปาสโตบอรด | มอสซาเรลลาวิงส

Chipotle chicken skewers | Rosemary lamb chop | Australian beef tenderloin | BBQ pork rib

Sharing Main Course
Mixed Grilled Platter

ไกยางชิโปเล | ขาแกะยางโรสแมร่ี | เน้ือสันในออสเตรเลีย | ซ่ีโครงหมูยางบารบีคิว

Béarnaise sauce | Peppercorn sauce | Steak village sauce | Chilli & Tamarind sauce
Sauce

ซอสเบอรเนส | ซอสพริกไทยดํา | ซอสสเตก | น้ําจ้ิมแจว

Chocolate fruit tart & Lime sorbet
Dessert

ช็อกโกแลตฟรุดทารต และซอรเบทมะนาว

Chamomile tea
ชาคาโมไมล

Roasted herb root vegetable | Sautéed green asparagus | Sautéed shiitake mushroom
Sautéed broccoli | Sautéed prosciutto green asparagus | Bacon potato au gratin 

Baked potato with bacon & sour cream | Mushroom risotto | Garlic & butter fried rice

Side Dish

ผักรวมยาง | หนอไมฝร่ังผัดเนย | เห็ดชิตาเกะผัดเนย | บล็อคโคล่ีผัดเนย | โพรเชตโตกับหนอไมฝร่ังผัดเนย | มันฝร่ังอบชีส

มันฝร่ังอบกับเบคอนและซาวดครีม | รีซอตโตเห็ด | ขาวผัดกระเทียมและเนย

(Choose 3)

*All prices are exclusive of 10% service charge and applicable 7% VAT. *ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

Private Chef & Butler (เชฟสวนตัวและบัทเลอร)

Seafood platter (ซีฟูดแพลตเตอร) 

A bottle of prosecco (โพรเชโก)

..............................................................  THB 2,900

..............................................................................  THB 2,900

................................................................................  THB 1,590



MENU
CATCH FROM THE LAND & SEA  |  THB 6,900 PER SET

Complimentary

Gazpacho soup

Soup

ซุปเย็นกัซปาโช

Sardine bruschetta & Roasted red pepper caponata | Beef Miang Kham | Sea salt baked mussel

Appetizer

เปปเปอรคาโปนาตาและบูเชตตาปลาซาดีน | เม่ียงคําเน้ือ | หอยแมลงภูอบเกลือ

Tiger prawn | Sea bass fillet | Squid | Chipotle chicken skewers  | Australian beef tenderloin | BBQ pork rib

Sharing Main Course
Mixed Grilled Platter

กุงลายเสือ | ปลากะพงขาว | ปลาหมึก | ไกยางชิโปเล | เน้ือสันในออสเตรเลีย | ซ่ีโครงหมูยางเม็กซิกันบารบีคิว

Béarnaise sauce | Peppercorn sauce | Steak village sauce | Chilli & Tamarind sauce
Sauce

ซอสเบอรเนส | ซอสพริกไทยดํา | ซอสสเตก | น้ําจ้ิมแจว

Mango yogurt parfait
Dessert

พารเฟตมะมวงโยเกิรต

Chamomile tea
ชาคาโมไมล 

Roasted herb root vegetable | Sautéed green asparagus | Sautéed shiitake mushroom
Sautéed broccoli | Sautéed prosciutto green asparagus | Bacon potato au gratin 

Baked potato with bacon & sour cream | Mushroom risotto | Garlic & butter fried rice 

Side Dish

ผักรวมยาง | หนอไมฝร่ังผัดเนย | เห็ดชิตาเกะผัดเนย | บล็อคโคล่ีผัดเนย | โพรเชตโตกับหนอไมฝร่ังผัดเนย | มันฝร่ังอบชีส

มันฝร่ังอบกับเบคอนและซาวดครีม | รีซอตโตเห็ด | ขาวผัดกระเทียมและเนย

(Choose 3)

Loaf & Bread basket served with truffle butter and chicken liver pâté
ขนมปงเสิรฟคูกับเนยเห็ดทรัฟเฟลและปาเตะตับไก

*All prices are exclusive of 10% service charge and applicable 7% VAT. *ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

Private Chef & Butler (เชฟสวนตัวและบัทเลอร)

Seafood platter (ซีฟูดแพลตเตอร) 

A bottle of prosecco (โพรเชโก)

..............................................................  THB 2,900

..............................................................................  THB 2,900

................................................................................  THB 1,590



MENU
CATCH FROM THE SEA  |  THB 6,900 PER SET

Loaf & Bread basket served with truffle butter and chicken liver pâté

Complimentary

ขนมปงเสิรฟคูกับเนยเห็ดทรัฟเฟลและปาเตะตับไก

Seafood bisque in puff pastry

Soup

ซุปขนทะเลเสิรฟในถวยพาย

Deep fried wrapped shrimps with noodle | Sea salt baked mussel | Fresh sardine wrapped

or

Thai

กุงโสรง | หอยแมลงภูอบเกลือ | เม่ียงปลาทู

Prawn cocktails | Pepper caponata & sardine bruschetta | Baked local scallop with seafood chowder
Western

คอกเทลกุง | เปปเปอรคาโปนาตาและบูเชตตาปลาซาดีน | ซุปทะเลขนและหอยเชลลอบ

Rock lobster | Tiger prawn | Sea bass fillet | Blue crab | Squid | Clams & Mussels pot

Sharing Main Course
Mixed Grilled Platter

ก้ังกระดาน | กุงลายเสือ | ปลากะพงขาว | ปูมา | ปลาหมึก | หอยตลับและหอยแมลงภูอบ

Chilli & Lime sauce | Cocktail sauce | Marine green sauce | Lime wedged
Sauce

น้ําจ้ิมซีฟูด | ซอสคอกเทล | ซอสมารรีนกรีน | มะนาว

Mango & Passion cheese cake served with seasonal fruits
Dessert

ชีสเคกมะมวงและเสาวรส เสิรฟคูกับผลไมตามฤดูกาล

Chamomile tea
ชาคาโมไมล

Roasted herb root vegetable | Sautéed green asparagus | Sautéed shiitake mushroom
Sautéed broccoli | Sautéed prosciutto green asparagus | Bacon potato au gratin 

Baked potato with bacon & sour cream | Mushroom risotto | Garlic & butter fried rice

Side Dish

ผักรวมยาง | หนอไมฝร่ังผัดเนย | เห็ดชิตาเกะผัดเนย | บล็อคโคล่ีผัดเนย | โพรเชตโตกับหนอไมฝร่ังผัดเนย | มันฝร่ังอบชีส

มันฝร่ังอบกับเบคอนและซาวดครีม | รีซอตโตเห็ด | ขาวผัดกระเทียมและเนย

(Choose 3)

Appetizer

*All prices are exclusive of 10% service charge and applicable 7% VAT. *ราคายังไมรวมคาบริการ 10% และภาษี 7%

Private Chef & Butler (เชฟสวนตัวและบัทเลอร)

Seafood platter (ซีฟูดแพลตเตอร) 

A bottle of prosecco (โพรเชโก)

..............................................................  THB 2,900

..............................................................................  THB 2,900

................................................................................  THB 1,590


