STAY WELL MENU | อาหารเพื่อสุขภาพ

AVAILABLE FROM 10.30 TO 22.30 | ใหบริการตั้งแตเวลา 10.30 ถึง 22.30
In the menu you will find nutritional information on the dishes we offer.
Look out for the symbols in the food descriptions.
บนปายชื่ออาหาร ทานจะพบกับสัญลักษณที่แสดงขอมูลทางโภชนาการของอาหารแตละชนิด
D For Diabetics. Simply a healthy-eating plan that will help you to control your blood sugar.

อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ

G

Gluten Free. Easy to digest protein.
อาหารที่ไมมีสวนผสมของแปงสาลี

C

Low Calories. Dishes which satisfy the taste buds and are low in calorie count.
อาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ

V Vegetarian. Contains no meat. The product might contain dairy and dairy products.

อาหารที่ไมมีสวนประกอบของเนื้อสัตว

Low Sodium. Contains a low amount of sodium.
อาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ

S

H Heart Friendly. Food which are created with a healthy heart in mind

อาหารที่เปนมิตรกับหัวใจ

H

V

G

C

Grilled antipasti vegetable salad

250

G

H

V

grilled eggplant, zucchini, bell pepper, sun-dried
tomato, lettuce, balsamic-honey & olive oil vinaigrette

V

H

Wok-fried assorted mushroom

เสนพาสตาที่ไมมีสวนประกอบของแปงสาล
ผัดกับผักนานาชนิดใบโหระพา,
น้ำมันมะกอกและพาเมซานชีส

380

tofu, sweet basil, steamed brown rice

V

S

S

Beyond Meat burger

pan-fried Beyond Meat patty,
toasted sesame bun, onion, guacamole,
jalapeño, French fries, side salad

ผัดเห็ดรวมกับเตาหูและใบโหระพาเสิรฟกับขาวกลอง
V

Beyond Meat pan-fried sausages

350

sautéed onion, roast potato, garlic, spinach

ไสกรอกมังสวิรัติผัดกับหัวหอม มันฝรั่งอบ กระเทียม และผักโขม

Vegetarian

420

assorted vegetable, Italian basil,
extra-virgin olive oil, parmesan cheese

สลัดผักยางมะเขือยาว, แตงซูกินี่, พริกหวาน, มะเขือเทศอบ,
ผักกาดเสิรฟกับบัลซามิคน้ำผึ้งและน้ำมันมะกอก
G

Gluten-free pasta

Pork

เบอรเกอรผัก, ขนมปง, หัวหอม, สลัดอะโวคาโด,
พริกเจลาปโน, มันฝรั่งทอดและสลัดผัก

Nut

Seafood

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

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

450

SANDWICHES, BURGERS AND SNACKS | เบอรเกอร และอาหารวาง

The Centara club sandwich

310

3-layered whole wheat toast, herb cream cheese,
lettuce, bacon, avocado, tomato, egg,
French fries, side salad

Chicken quesadillas

360

pan-fried marinated sliced chicken breast,
tortilla, bell pepper, onion, cheese, guacamole,
sour cream, French fries, side salad
เกซาดิยาไก อกไกทอด, แปงตอรติญาพริกหวาน,
หัวหอม, ชีสสลัดอะโวคาโด, ครีมเปรี้ยว,
มันฝรั่งทอดและสลัดผัก

เดอะเซ็นทาราคลับแซนดวิช ขนมปงธัญพืช, ครีมชีสสมุนไพร,
ผักกาด, เบคอน, อะโวคาโดมะเขือเทศ, ไขดาว,
มันฝรั่งทอดและสลัดผัก

The Centara burger

380

pan-fried beef patty, toasted sesame bun,
Swiss cheese, pickle, Dijon mustard, BBQ sauce,
French fries, side salad

360

beer-battered cod, potato wedge, tartar sauce,
malt vinegar
ฟชแอนดชิพส ปลาหิมะชุบแปงทอด, มันฝรั่งเสี้ยวทอด,
ซอสทารทาร, น้ำสมสายชูมอลท

เดอะเซ็นทาราเบอรเกอร เนื้อวัวทอด, ขนมปง, ชีสสวิส,
แตงกวาดอง, มัสตารด, ซอสบารบีคิว, มันฝรั่งทอดและสลัดผัก

Grilled ham & cheese sandwich

Fish and chips

Bangers and mash
350

melted Swiss cheese, Paris ham, Dijon mustard,
French fries, side salad

275

pan-fried pork sausages, onion gravy,
mashed potato
แบงเกอรแอนดแมช ไสกรอกหมูทอด, ซอสหัวหอม,
มันฝรั่งบด

แซนดวิชแฮมชีส ปารีสแฮม, ชีสสวิส, มัสตารด,
มันฝรั่งทอดและสลัดผัก

SALADS & APPETISERS | สลัด และ อาหารเรียกน้ำยอย

Larb gai

220

spicy minced free-range chicken salad

Niçoise salad

320

lettuce, boiled potato, tuna, boiled egg,
green bean, radish, cherry tomato, olives,
Dijon mustard dressing

ลาบไก

Kor moo yang

250

grilled kurobuta pork neck, Thai spicy sauce
คอหมูคุโรบูตะยาง

สลัดนิซัวร ผักกาด, มันฝรั่งตม, ทูนา, ไขตม, ถั่วแขก,
เรดิช, มะเขือเทศ, มะกอกและน้ำสลัดมัสตารด

Grilled beef salad

Yum som-o

260

pomelo salad, shrimp
ยำสมโอกุง

Beef or chicken satay

200

peanut sauce, cucumber, pickled pineapple

ยำเนื้อยาง เนื้อสันนอกยาง, บีทรูทอบ, ผักกาด,
วอลนัทอบ, ซอสเพสโตและน้ำสลัดบลูชีส

Chicken tikka salad

สะเตะเนื้อหรือไก

Caesar Salad

350

grilled chicken breast, romaine lettuce, crispy bacon,
traditional Caesar dressing

250

tomato, cucumber, onion, bell pepper, lettuce, olive,
feta cheese, olive oil, Dijon mustard dressing, oregano

Smoked salmon salad

caper, cherry tomato, cucumber, horseradish,
grilled French bread

สลัดปลาแซลมอนรมควัน เคเปอร, มะเขือเทศ, แตงกวา,
ฮอสแรดิชและขนมปง

สลัดกรีก (มังสวิรัติ) มะเขือเทศ, แตงกวา, หัวหอม, พริกหวาน,
ผักกาด, มะกอก, ชีสเฟตา, น้ำมันมะกอกและน้ำสลัดมัสตารด
กับออริกาโน

Vegetarian

tandoori grilled marinated chicken breast,
lettuce, cherry tomato, cucumber, onion,
yoghurt dressing, mint sauce

280

สลัดไกทิกกา อกไกยางแบบอินเดีย, ผักกาด, มะเขือเทศ,
แตงกวา, หัวหอม, น้ำสลัดโยเกิรต, ซอสโหระพา

สลัดซีซารไก อกไกยาง, ผักกาดโรเมน, เบคอน, น้ำสลัดซีซาร

Greek Salad

1,380

grilled black angus beef striploin,
roasted sliced beetroot, mixed lettuce,
roasted walnut, pesto, blue cheese dressing

Pork

Nut

Seafood

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

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

200

SOUPS | ซุป

Tom yum goong

Slow-cooked beef goulash soup

320

spicy hot & sour river prawn soup, lemongrass

280

bell pepper

ตมยำกุง

ซุปกูลาชเนื้อกับพริกหวาน

Tom kha gai

Italian minestrone

250

free-range chicken soup, coconut milk, galangal

200

pesto, parmesan cheese

ตมขาไก

ซุปมิเนสโตรเนกับเพสโตและชีสพารเมซาน

Tom yum pla gao

Shorba Arabic lentil soup

320

spicy hot & sour grouper soup

180

cumin, lemon

ตมยำปลาเกา

ซุปถั่วแบบอาราบิกกับขมิ้นและมะนาว

MAIN COURSES | อาหารจานหลัก

Thai specialities
Gang kiew wan gai

Kao soinuea

northern Thai egg noodle curry, beef

310

ขาวซอยเนื้อ

free-range chicken green curry, coconut milk, eggplant
แกงเขียวหวานไก

Phad thai fried noodle

Gang som pak ruam goong sod

320

bean sprout, tamarind, egg

350

ผัดไทย
• with kurobuta pork | ผัดไทยกับหมูคโุ รบูตะ
• with free-range chicken | ผัดไทยกับไก
• with shrimp | ผัดไทยกับกุง


sour curry, shrimp, assorted vegetable
แกงสมผักรวมกุงสด

Gang panang nuea

340

370

Phad see-ew

beef red curry, coconut milk, kaffir lime leaf
พะแนงเนี้อ

320

fried flat noodle, kurobuta pork, kale, soy sauce

Moo kuakling

เสนใหญผัดซีอิ๊วหมูคุโรบูตะ

310

Phad khee mao

southern stir-fried minced kurobuta pork curry,
young peppercorn

320

spicy fried flat noodle, Andaman seafood,
young peppercorn, hot basil

คั่วกลิ้งหมูสับ

เสนใหญผัดขี้เมาทะเล

Poo nimphad pong ka ree

410

fried soft-shell crab, celery, curry powder

Kao phad poo

ปูนิ่มผัดผงกะหรี่

320

fried rice, crab meat, fried egg, condiments
ขาวผัดปู

Plaka-pong todnam pla

370

Steamed jasmine rice

deep-fried sea bass, sweet fish sauce
ปลากะพงทอดน้ำปลา

50

ขาวหอมมะลิ

Gai phad med ma muang

Steamed Sangyod

340

fried free-range chicken, cashew nut, dried chilli

brown rice Phatthalung

ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

ขาวสังขหยดจากพัทลุง

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

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

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

50

FISH | เมนูปลา

Pan-seared salmon fillet

550

crème spinach, potato fondant, lemon butter sauce

550

biryani rice, poppadum, pickle

ปลาแซลมอนยาง, ผักโขมผัดครีม, มันฝรั่งอบเนย, ซอสเนยมะนาว

Pan-roasted halibut fish fillet

Fish tikka masala

แกงปลาแบบอินเดีย, ขาวเบอรยานี, ขาวเกรียบอินเดีย,
ผักดอง

650

sautéed young potato, grilled green asparagus,
white wine dill sauce
ปลาแฮลิบัตอบ, มันฝรั่งผัด, หนอไมฝรั่งยาง, ซอสไวนขาว

MEAT | เนื้อ

Pork roast tenderloin wrapped in bacon

550

potato purée, mixed vegetable, Dijon mustard sauce

Chicken tikka

450

plain paratha, Indian pickle, mint sauce

เนื้อสันในหมูหอดวยเบคอนอบ, มันฝรั่งบด,
ผัดผักรวม, ซอสมัสตารด

แกงไกแบบอินเดีย, แปงโรตี, ผักดองอินเดีย, ซอสมิ้นท

Braised lamb shank

550

broad bean, potato stew, red wine and herb gravy

500

biryani rice, poppadum, pickled onion
แกงไกใสเนยเสิรฟกับขาวเบอรยานี, ขาวเกรียบอินเดีย,
หัวหอมดอง

ขาแกะตุนเสิรฟกับถั่วปากอา, มันฝรั่งและซอสไวนแดง

Duck leg confit

Chicken makhani

750

Tandoori lamb chops

750

vegetable biryani rice, lemon pickle, mint chutney

sautéed young potato, mixed vegetable, duck gravy

เนื้อแกะยางแบบอินเดียเสิรฟกับขาวเบอรยานี,
มะนาวดองและแยมมิ้นท

ขาเปดตุนในน้ำมัน, มันฝรั่งผัด, ผัดผักรวมและซอสเปด

Baked chicken parmigiana

450

fettuccini pasta, melted mozzarella & parmesan
cheese, tomato sauce

Lamb rogan josh

750

plain paratha, poppadum, Indian pickle
เนื้อแกะตุนเครื่องเทศ, แปงโรตี,
ขาวเกรียบอินเดียและผักดองอินเดีย

อกไกอบซอสมะเขือเทศ, เสนเฟตตูชินี,
ชีสมอสซาเรลลาชีสพารเมซาน, ซอสมะเขือเทศ

Sautéed sliced beef tenderloin

500

potato fondant, mixed vegetable, mushroom,
red wine sauce
เนื้อสันในผัด, มันฝรั่งผัดเนย, ผัดผักรวมและซอสไวนแดงเห็ด

FROM THE GRILL | ของยาง

Black angus beef sirloin steak

850

Black angus beef rib eye steak

950

เนื้อสันนอกแบล็กแองกัส
เนื้อริบอายแบล็กแองกัส

Black angus beef tenderloin

1,200

Australian lamb rack

1,200

เนื้อสันในแบล็กแองกัส
เนื้อแกะออสเตรเลีย

River prawns

850

กุงแมน้ำ

Vegetarian

Pork

Accompanying sauces | เลือกซอสตามตองการ
mushroom sauce, red wine herb sauce,
black pepper sauce, Dijon mustard sauce,
lemon butter sauce

ซอสเห็ด, ซอสไวนแดงสมุนไพร, ซอสพริกไทยดำ,
ซอสมัสตารดหรือซอสเนยมะนาว

Side dishes | เลือกเครื่องเคียงตามตองการ
roasted young potatoes, mashed potato, French fries,
steamed jasmine rice, side salad, sautéed vegetables
มันฝรั่งอบ, มันฝรั่งบด, มันฝรั่งทอด, ขาวหอมมะลิ,
สลัดผักหรือผัดผัก

Nut

Seafood

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

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

PASTA | พาสตา

Tagliatelle pasta

Fettuccini carbonara

550

oven-baked river prawn, garlic herb butter, tomato coulis
ทาเกลียเตเลพาสตาผัดกับกุงแมน้ำอบเนยกระเทียมและซอสมะเขือเทศ

Sautéed potato gnocchi

350

pork bacon, Italian parsley, egg,
Grana Padano cheese
เฟตตูชินี่คารโบนาราผัดกับเบคอน, พารสลี่,

650

ไขและชีสกรานาพาดาโน

braised lamb, red wine sauce, Grana Padano cheese

Spaghetti Tomato sauce

ญ็อกกี้มันฝรั่งผัดกับแกะตุน, ซอสไวนแดงและชีสกรานาพาดาโน

250

grana Padano cheese

Sautéed fettuccini

สปาเก็ตตี้ผัดกับซอสมะเขือเทศและชีสกรานาพาดาโน

420

scallop, shrimp, clam, white wine sauce,
Grana Padano cheese

Spaghetti Bolognese

เฟตตูชินี่พาสตาผัดกับหอยเชลล, กุง, หอย,
ซอสไวนขาวและชีสกรานาพาดาโน

320

grana Padano cheese

สปาเก็ตตี้ผัดกับซอสเนื้อและชีสกรานาพาดาโน

PIZZA | พิซซา

Pizza Margherita

350

tomato, mozzarella cheese, Italian basil

Pizza frutti di mare

380

tomato, mozzarella, squid, mussel, shrimp

พิซซามารการิตา มะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลลาและใบโหระพา

Pizza capricciosa

พิซซาฟรุตตี้ดิมาเร มะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลลา,
ปลาหมึก, หอยแมลงภู, กุง

350

tomato, mozzarella cheese, artichoke,
cooked ham, mushroom
พิซซาคาปริชิโอซา มะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลลาอารติโชค,
แฮมและเห็ด

DESSERT | ของหวาน

Thai mango & sticky rice

195

Warm apple crumble

200

white sauce, salted caramel cream, granola,
dried cranberry

ขาวเหนียวมะมวง

Cream cheese cake

190

blueberry compote, almond crumble, fresh berry,
rosemary, cream

Seasonal fresh fruits platter

บลูเบอรรี่ชีสเคกอัลมอนดครัมเบิ้ล, เบอรรี่สด, โรสแมรี่และครีม

Coconut panna cotta

195

Selection of ice cream

vanilla, mocha, chocolate, strawberry,
pistachio

พานาค็อตตามะพราว มะมวง, ซอสเสาวรส, เมอแรงกและงาตัด

190

ไอศกรีม : วานิลลา, มอคคา, ช็อคโกแลต, สตรอเบอรรี่
พิสตาชิโอ

mixed berry sauce, soft cream, pear compote
ทารตไขวานิลลาซอสเบอรรี่, ซอฟทครีมและลูกแพรตุน

Vegetarian

125

ผลไมตามฤดูกาล

mango, passion fruit sauce, mint leaf, meringue,
sesame tuile

Vanilla flan tart

แอปเปลครัมเบิลซอสขาว, ครีมคาราเมล,
กราโนลาและแครนเบอรรี่แหง

Pork

Nut

Seafood

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

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

75

