SALADS

Baby spinach & quinoa salad

350

sun-dried tomatoes, sweet corn,
almond slices, lemon dressing

Hearty-roasted butternut squash,
wild rocket & apple salad,
dried cranberries, cinnamon, pecan,
maple & ginger dressing

สลัดผักโขมและคว�นัว มะเข�อเทศอบแหง ขาวโพดหวาน
ถั�วอัลมอนด และน้ำสลัดเลมอนน้ำมันมะกอก

สลัดร�อคเก็ตบัตเตอรนัทและแอปเป�ล แครนเบอรร�่แหง
ถั�วพ�แคนอบ และน้ำสลัดน้ำมันมะกอกกลิ�นข�ง

Fresh baby cos Caesar salad

350

crispy glazed maple bacon, garlic croûton, anchovy, parmesan

สลัดผักคอส เบคอนกรอบเคลือบน้ำเช�่อมเมเป�ล ขนมปงกระเทียมและพารเมซานช�ส

Signature

420

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

RAW BAR

6 freshly shucked oysters
Vendée ﬁnes de claire no. 3

550

6 freshly shucked oysters
Cancale organic no. 3

หอยนางรม ฟ�น เดอ แคลร เบอร 3
จากประเทศฝรั�งเศส จำนวน 6 ตัว

550

หอยนางรมออรแกนิคเบอร 3 จากเมืองแคนเกล
ประเทศฝรั�งเศส จำนวน 6 ตัว

Hokkaido scallop ceviche

680

grapefruit, microgreen, baerii caviar

หอยเชลลฮอกไกโดเซว�ชเชคลุกน้ำสลัดเกรฟฟรุตและไขปลาคาเว�ยร

Yellowﬁn tuna tartar,

420

horseradish & avocado purée,
pickled radish, slow-cooked quail egg

Vegetarian

pickled mushroom, grilled ciabatta chip, English mustard,
tomato & sriracha sauce, sous vide egg yolk

เนื้อวัวสดทารทารปรุงดวยมัสตารด เสิรฟพรอมเห็ดดอง
และขนมปงอิตาเลี่ยนอบกรอบ, ไขแดง

เนื้อปลาหางเหลืองสดทารทาร อะโวคาโดและฮอสราดิชบด
หัวไชเทาดองและไขนกกระทา
Signature

Angus beef tartar,

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

520

STARTERS

Slow-roasted bone marrow

490

garlic herb, microgreen & apple salad,
black garlic, brioche bread

Grilled Arctic red king crab legs

ขาปูยักษ�ยางเนยกระเทียมและผักช�ฝรั�ง

กระดูกไขขอวัวอบสมุนไพร สลัดแอปเป�ล กระเทียมดำ
และขนมปงบร�ออช

Oven-baked Arctic cod brandade

550

poached egg, béarnaise sauce, crispy air-dried beef

เนื้อปลาคอดเค็มผัดเนยและมันฝรั�งอบ เสิรฟพรอมไขลวก
ซอสเนยแบรเนส และเนื้อรมควันกรอบ

Signature

990

garlic butter, dill

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

STEAKS

Acres Organic grass-fed beef,

1,290

Australia Beef ﬁllet 250g

สเต็กเนื้อสันในออสเตรเลียออรแกนิค

USDA Prime black Angus beef,

1,890

USA Filet mignon 250g

สเต็กเนื้อวัวดำสันในอเมร�กาเกรดพร�เมี่ยม

400-day chilled, grain-fed wagyu beef, Margaret River farms,

1,750

Western Australia Rib-eye 300g

สเต็กเนื้อวากิวออสเตรเลียร�บอาย

Westholme wagyu, Queensland, Australia
Picanha (rump cap) 300g

1,190

สเต็กเนื้อวากิวออสเตรเลียสวนสะโพก

Signature

Vegetarian

Pork

Butcher’s steak (onglet) 300g

สเต็กเนื้อวากิวออสเตรเลียสวนสะโพก

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

1,250

STEAKS

270-day chilled, grain-fed black Angus beef, 1,490
Rangers Valley farms, NSW, Australia
New York strip MB3+ marbling 300g

Rib-eye MB3+ marbling 300g

สเต็กเนื้อวัวดำออสเตรเลียร�บอาย

1,290

สเต็กเนื้อวัวดำออสเตรเลียสันนอก

Angus ﬂank (bavette) 300g

950

สเต็กเนื้อวัวดำออสเตรเลียสวนทอง

35-day dry aged, grain-fed beef,
Rangers Valley farms, NSW, Australia

1,990

สเต็กเนื้อวากิวดรายเอจออสเตรเลียสวนร�บอายติดกระดูก

สเต็กเนื้อวัวดำดรายเอจออสเตรเลียสวนสันนอกติดกระดูก
Signature

35-day dry aged, grain-fed beef,
Rangers Valley farms, NSW, Australia
Wagyu rib-eye 400g

Bone-in Angus striploin 500g

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

1,750

ACCOMPANIMENT

Broccoli, roasted garlic,
brown butter

100

บร�อคโคลี่ผัดเนยกระเทียม

Blue Sky signature
ratatouille

150

Truffle cream potato,
chive, pesto

150

บลูสกาย สตูผักราตาตุย

มันฝรั�งบดคร�มเห็ดทรัฟเฟ�ล

Signature

Onion matchstick tempura

100

เทมปุระหอมหัวใหญ

เห็ดรวมผัดโรสแมร�่ กระเทียม

Macaroni and cheese

150

มะกะโรนีอบช�ส

Hand-cut French fries,
150
Himalayan salt, herbs bouquet

โฮมเมดมันฝรั�งทอดคลุกเกลือหิมาลายัน

Roasted heirloom carrot

150

แครอทอบสมุนไพร

Vegetarian

Forest mushroom, rosemary, 100
caramelised garlic

Pork

Nut

Seafood

Baked spinach with cheese

ผัดผักโขมอบช�ส

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

150

SELECTION OF SAUCES
Red wine

ซอสไวนแดง

Creamy
mushroom

ซอสคร�มเห็ด

Béarnaise

Armagnac
& pepper

ซอสเนยแบรเนส

Extra sauce 90

Argentinian
chimichurri

ซอสพร�กไทยสดบรั�นดี ซอสผักช�ฝรั�งน้ำมันมะกอก

Rosemary
Bordelaise

ซอสเหลาบรั�นดี
ไวนแดง โรสแมร�

IN ADDITION TO THE MEAT CUTS

Rustic pork, chicken & Cognac pâté

หมูและไกบดผสมบรั�นดี

Fried organic duck egg

150

50

ไขเปดออรแกนิคดาว

Foie gras ( 90g )

320

ตับเปดฟ�วกราส

Signature

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

MEATS

Slow-cooked chuck ribs

1,190

oven-roasted barbecue beef ribs,
garlic & celery root mash

Grilled lamb rack

Wammco farm, Western Australia
handpicked mushroom, artichoke,
charbroiled eggplant, rosemary lamb jus

ซ�่โครงเนื้อวัวดำออสเตรเลียอบซอสบารบีคิว กระเทียม
และมันฝรั�งบดข�้นฉาย

สเต็กซ�่โครงแกะออสเตรเลียเสิรฟพรอมเห็ดยาง
อารติโชคดอง มะเข�อมวง และซอสแกะโรสแมร�่

Organic Kurobuta Pork Tenderloin cooked sous-vide,

690

Calvados cream, caramelised apple, mashed potatoes

สเต็กหมูคุโรบุตะสันใน เสิรฟพรอมแอปเป�ลผัดและมันฝรั�งบด

Signature

1,350

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

MEATS

Australian wagyu beef burger

480

Roasted organic free range
half-baby chicken & herbs,

multigrain crusted brioche bun, smoked provolone,
caramelised onion & potato wedges

hand-cut French fries, red wine sauce

เบอรเกอรเนื้อวากิวออสเตรเลีย เสิรฟพรอมหัวหอมผัดไวนแดง
เชดดาช�สและมันฝรั�งทอด

ไกออรแกนิคอบสมุนไพรคร�่งตัว เสิรฟพรอมมันฝรั�งทอด
และซอสไวนแดง

Smoked organic free range duck breast

cooked sous-vide, truffle cream potatoes, baby carrot, red wine duck giblet gravy

อกเปดออรแกนิคยางรมควัน เสิรฟพรอมมันบดคร�มเห็ดทรัฟเฟ�ล, เบบี้แครอทและซอสไวนแดงเคร�่องในเปด

Signature

Vegetarian

690

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

850

FISH & SEAFOOD

Boston lobster

2,700

grilled or golden thermidor, 700g - 800g

บอสตันล็อบสเตอร ยาง หร�อ ผัดซอสเทอรมิดอร

Grilled black cod, baby spinach,

ปลาคอดยางเสิรฟพรอมผัดผักโขมราดซอสคร�มเลมอน
และแปงพัฟกรอบ, แครกเกอรสาคูหมึกดำ

Blue king prawn, parsley salad, garlic aioli conﬁt, cheddar

950

กุงแมน้ำยางอบช�สเสิรฟพรอมสลัดผักช�ฝรั�ง มายองเนสกระเทียมเชดดาช�ส

Pan-seared halibut, smoked cauliﬂower purée,

beef chorizo, artichoke, potato, saffron & lemon velouté

990

ปลาแฮร�บัทยางสมุนไพรและไสกรอกเนื้อเสิรฟพรอมดอกกะหล่ำบด
อารติโชค ราดซอสซัฟฟรอนคร�มเลมอน
Signature

1,150

puff pastry ring, squid ink tapioca cracker,
lemon butter sauce

Vegetarian

Oven-roasted Scottish salmon
mashed potato & ginger, asparagus,
salmon caviar, beurre blanc sauce

ปลาแซลมอนอบเสิรฟพรอมมันฝรั�งบดกลิ�นข�ง หนอไมฝรั�ง
ไขปลาแซลมอนและซอสคร�มเนยสด
Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

690

SHARING PLATTERS
Served with our signature ratatouille side dish and your choice of sauce

270-days chilled, grain-fed black Angus beef 2,900
Rangers Valley farms, NSW, Australia

Mixed grilled Australian beef and meat

Porterhouse 1kg

สเต็กเนื้อวัวดำออสเตรเลียทีโบน น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

สเต็กเนื้อออสเตรเลียรวมยาง เนื้อวัวดำสันใน เนื้อซ�่โครงแกะ
เนื้อวากิวร�บอาย เนื้อวากิวสันนอก เนื้อวัวดำสวนทอง

Surf & turf

1 grilled lobster, 2 river prawns, 4 oysters chilled
or Rockefeller, Angus tenderloin 150g, lamb rack 350g

3,750

Grilled seafood tower

Vegetarian

4,750

1 lobster, 2 Alaskan king crab legs, 4 river prawns,
12 oysters chilled or Rockefeller
Served with spicy seafood sauce & lemon mayonnaise

อาหารทะเลและสเต็กเนื้อรวมยาง, กุงล็อบสเตอร, กุงแมน้ำ
หอยแมลงภูนิวซ�แลนด, เนื้อวัวดำสันใน และเนื้อซ�่โครงแกะ

Signature

2,750

Angus tenderloin 150g, lamb rack 250g,
wagyu rib-eye 200g, wagyu striploin 150g,
Angus ﬂank steak 200g

อาหารทะเลรวมยาง กุงล็อบสเตอร ขาปูยักษ�อลาสกา
กุงแมน้ำ หอยแมลงภูนิวซ�แลนด หอยนางรมสด
หร�อแบบอบช�สผักโขม เสิรฟพรอมน้ำจ�้มซ�ฟูดและมายองเนสเลมอน

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

VEGAN MENU

Homemade Italian sausage skewers

450

Oven-baked red bean & chocolate chilli

olive oil, roasted crimini mushroom,
pineapple, red onion, plant-based barbecue sauce

onion, celery, carrot, basmati rice

แกงถั�วแดงดารคชอคโกแลต หัวหอม ข�้นฉาย แครอท
เสิรฟพรอมขาวอินเดีย

ไสกรอกมังสว�รัติยาง พรอมเห็ดอบน้ำมันมะกอก
สัปปะรด หอมแดง และซอสบารบีคิว

Homemade vegan burger

mushroom, onion & garlic patties, avocado, tomato & cilantro guacamole,
multigrain crusted, brioche bun, baby spinach salad, vegan house ranch dressing

เบอรเกอรผักอะโวคาโดกัวคาโมเล เสิรฟพรอมสลัดผักและน้ำสลัดแรนซมังสว�รัติ

Signature

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

450

420

DESSERTS

Raspberry mousse
& white chocolate citrus cream

290

Soufflé cheesecake,

290

yoghurt truffle cream & fresh berries

ซูเฟลช�สเคก โยเกิรตทรัฟเฟ�ลคร�มและเบอร�่สด

ราสพเบอร�่มูสกับไวทช�อคโกแลตคร�มมะนาวและผลไม

Cappuccino chocolate cup

290

cappuccino mousse, almond candy, milk foam

คาปูช�โนช�อคโกแลตมูสคร�มและคาราเมลอัลมอนด

Mont Blanc parfait

chestnut & vanilla mousse cream, raspberry jelly

290

เกาลัดและวนิลามูสคร�มสอดไสราสพเบอร�่เจลลี่

Signature

Vegan forest fruit & strawberry cream cake 290
chocolate fudge, strawberry cream,
fresh fruits, berry sauce

เคกว�แกนช�อคโกแลตฟ�ดจ สตรอเบอรร�่คร�ม ผลไมสดและเบอรร�่ซอส
Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

Alcohol

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%

