Appetizers อาหารเรียกนํา้ ย่ อย
Angus Beef Carpaccio คาร์ ปาชโช่ เนือ้
Classic, with Dijon mustard sauce, capers, Grana Padano shavings and rocket salad

350++

เสิ ร์ฟพร้อม ดีจองมัสตาร์ดซอส, เคเปอร์ , กรานาพานาโดชีสสไตล์อิตาลี และร็ อคเก็ตสลัด
Chicken and avocado salad สลัดไก่ และโวคาโด
Grilld Cajun spiced chicken breast slices, avocado, sun-dried tomatoes,
spring onions with watercress, radicchio salad, lime dressing

290++

อกไก่ยา่ ง, อโวคาโด, มะเขือเทศอบ, ต้นหอม กับผักสลัด และซอสมะนาว
Prawn and Asparagus Salad สลัดกุ้งและหน่ อไม้ ฝรั่ง
Light cocktail sauce, cherry tomato salsa and watercress

290++

ซอสค็อกเทล, มะเขือเทศซัลซ่าและวอเตอร์เครส
Classic Caesar Salad คลาสสิ คซีซาร์ สลัด
Romaine lettuce, anchovies, Grana Padano, crispy bacon and croutons served with your choice of

ผักกาดโรเมน, ปลาร้าฝรั่ง, ชีสกราน่า พาดาโน่, เบคอนและขนมปังกรอบ เสิ ร์ฟพร้อมเนื้อสัตว์ให้เลือกระหว่าง
Grilled Cajun chicken ไก่ ย่าง
Garlic shrimps กุ้งย่ าง
Smoked salmon แซลมอนรมควัน
Fine selection of European cold cuts โคลคัท
Parma ham, Milano and Chorizo, Homemade pork rillettes with garlic crostini’s,
Kalamata olives, sun dried tomatoes and pickles

290++
360++
390++
450++

พาร์มาแฮม, ซาลามี่, เป็ ดบด, ขนมปั งกระเทียม, มะกอกดํา, มะเขือเทศอบแห้งและผักดอง
Po Pia Sai Poo ปอเปี๊ ยะไส้ ปู
Crispy fried crabmeat spring rolls with sweet plum sauce

260++

Tod Man Goong ทอดมันกุ้ง
Fried shrimp cakes with sweet plum sauce

260++

H(F)B = extra surcharge applies for guests staying on half or full board
是水療中心 Cenvaree 建議
Items marked with
are Spa Cenvaree recommendations เมนูแนะนําโดย สปาเซนวารี 標有項目
Prices are subject to 10% service charge & applicable government tax ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม
所有价格不包含 10%服务费和政府税

Spicy Herb Salads ยําต่ างต่ าง
Larb Gai, Moo or Nuea ลาบไก่ , หมูหรือเนือ้
Minced chicken, pork or beef salad with Thai herbs

230++

Yam Nuea Yang ยําเนือ้ ย่ าง
Thai style beef salad with spicy dressing and crunchy vegetables

360++

Yam Som O Goong ยําส้ มโอกุ้ง
Pomelo salad with coconut and poached shrimps

280++

Yam Talay ยําทะเล
Freshly poached shrimps, squid, sea bass, tomatoes, onions and celery with spicy lime dressing

300++

Soups ซุ ป
Railway Seafood Chowder เรียลเวย์ ซุบทะเลนํา้ ข้ น
Shrimps, mussels and scallops in a creamy broth with potatoes, bacon and thyme

220++

กุง้ , หอยแมลงภู่, หอยเชลล์ ในครี มซุปมันฝรั่ง, เบค่อนและใบไธม์
Onion Soup ซุ ปหัวหอม
Served with Gruyere garlic croutons

190++

เสิ ร์ฟพร้อมขนมปังกรอบกระเทียมและกรู แยร์ชีส
Tom Yum Goong ต้ มยํากุ้ง
Spicy and sour shrimp soup with straw mushrooms, galangal, lemongrass and kaffir lime leaves

280++

Tom Kha Gai ต้ มข่ าไก่
Chicken coconut milk soup with lime, galangal and chili oil

240++
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是水療中心 Cenvaree 建議
Items marked with
are Spa Cenvaree recommendations เมนูแนะนําโดย สปาเซนวารี 標有項目
Prices are subject to 10% service charge & applicable government tax ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม
所有价格不包含 10%服务费和政府税

Main Courses อาหารจานหลัก
Braised chicken leg in red wine sauce ไก่ ต๋ ุนไวน์ แดง
With creamy mashed potatoes, baby carrots and green beans

390++

ไก่ต๋ ุนในซอสไวน์แดง, เสิ ร์ฟพร้อมมันบด, แครอทและถัว่ แขก
Free-range Chicken Breast อกไก่ ย่าง
Cross skin, grain mustard sauce, green asparagus and Lyonnaise potatoes

390++

เสิ ร์ฟพร้อมมัสตาร์ดซอส, หน่อไม้ฝรั่งและมันฝรั่งผัดสไตล์ลียง
Seared Duck Breast อกเป็ ดย่ าง
On a potato lime leaf puree with sautéed mushrooms, and a lychee sweet and sour sauce

450++

เสิ ร์ฟพร้อมมันฝรั่งบดและใบมะกรู ด, เห็ด และลิ้นจี่ซอส
Slow Cooked Pork Tenderloin หมูสันในอบ
Crispy baby potatoes and finger carrots with rosemary jus

420++

เสิ ร์ฟพร้อมมันฝรั่ง กับแครอท และซอสโรสแมรี่
Herb Crusted Lamb rack เนือ้ สั นในแกะย่ าง
Char grilled crushed potatoes, cherry tomato, French beans and thyme jus

H(F)B 450++ 1,150++

เสิ ร์ฟกัพร้อมผัก, มันบดและซอสไธม์
Beef Stroganoff บีฟสโตรกานอฟ
Short seared beef tenderloin strips, mushrooms, gherkins, sour cream with tagliatelle pasta

420++

เนื้อสันในผัดกับเห็ด, แตงกวาดองและซาวครี ม เสิ ร์ฟพร้อมเส้นพาสต้าทาเกลียทาเล่
Australian Beef Chateaubriand for 2 persons ชาโตบรีออง สํ าหรับ 2 ท่ าน H(F)B 850++ per 2 persons

2,650++

H(F)B 850++ per 2 persons
Australian Beef Prime rib for 2 persons ไพร์ มริบ สํ าหรับ 2 ท่ าน
With sauce Béarnaise, rosemary potatoes, green asparagus and young carrots

2,650++

บริ การเสิ ร์ฟเนื้อสันในที่โต๊ะอาหาร พร้อมด้วยซอสเบอร์เนส, มันฝรั่งอบกับโรสแมรี่ , หน่อไม้ฝรั่งและแครอท
Australian Angus, Grass Fed Beef Sirloin 250gr เนือ้ สั นนอกแองกัสจากออสเตรเลีย

950++

Baby carrots, French beans, grilled Spanish onions, blistered tomatoes, red wine jus

แครอท, ถัว่ แขก, หัวหอมย่าง, มะเขือเทศ และซอสไวน์แดง
Pan-Seared Seabass Fillet ปลากระพงขาวย่ างในกระทะ
Tuscany tomato salad, black olives, basil and squeezed lime

360++

เสิ ร์ฟพร้อมมะเขือเทศทัศคานีสลัด, มะกอกดํา, ใบโหระพาและนํ้ามะนาวคั้นสด
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Snow Fish Duo ปลาหิมะกับกุ้งลายเสื อ
590++
Oven baked snow fish and tiger prawns on sautéed spinach with tomatoes, herbs and white wine butter sauce

ปลาหิมะอบและกุง้ ลายเสื อย่าง เสิ ร์ฟพร้อมผัดผักโขม, มะเขือเทศและซอสไวน์ขาว
Railway Fish and Chips เรลเวย์ ฟิชแอนด์ ชิป
Crispy fried fish with a touch of red curry, French fries, malt vinegar and tartar sauce

360++

ปลาทอดกรอบกับรสชาติของเครื่ องแกง และเฟรนซ์ฟราย เสิ ร์ฟพร้อมซอสทาร์ทาร์
Seafood Tagliatelle ตาเกลียเตเล่ ทะเล
360++
Local seafood with garlic and olive oil sautéed with cherry tomatoes and finished with a dill Beurre Blanc

เส้นพาสต้าตาเกลียเตเล่ผดั กับอาหารทะเล, กระเทียม, มะเขือเทศผัดนํ้ามันมะกอกและผักชีลาว
Railway Burger เบอร์ เกอร์
Emmenthal cheese, onion jam, chopped iceberg, bloody Mary BBQ sauce House pickled cucumber
and French fries

ชีสเอมเมนทอล แยมหัวหอม ผักกาดแก้ว ซอสบาร์บีคิว แตงกวาดอง และมันฝรั่งทอด
your choice of Pork มีตัวเลือกระหว่ าง หมู
or Angus beef Pattie หรือ เนือ้ แองกัส

320++
360++

Thai Noodles ก๋ วยเตี๋ยว
Phad Se-ew เส้ นใหญ่ ผด
ั ซีอวิ้ ไก่ หรือหมู
Wok-fried flat rice noodles with soy sauce, vegetables and your choice of chicken or pork

260++

Phad Thai ผัดไทยไก่ / กุ้ง
260++/ 300++
Fried Siamese noodles sautéed with sweet tamarind sauce and your choice of chicken or shrimps

Thai Favorites อาหารไทย
All dishes are served with steamed jasmine rice

อาหารทุกอย่ างเสิ ร์ฟพร้ อมข้ าวสวย
260++/360++
Pad Krapaow Gai, Moo or Nuea ผัดกระเพราไก่ , หมู / เนือ้
Wok-fried spicy minced chicken, pork or beef with oyster sauce, long beans, long chili and holy basil
Gai Phad Med Ma-muang ไก่ ผด
ั เม็ดมะม่ วง
Stir-fried chicken with capsicum, mushrooms, cashew kernels, onions and dry chili

260++

Priew Waan Pla ปลาเปรี้ยวหวาน
Sweet and sour crispy sea bass with Hua Hin pineapple, cucumbers, capsicum and spring onions

290++
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Pla Krapong Nueng Manao ปลากะพงนึ่งมะนาว
Steamed sea bass filet with fresh lime, garlic and chili dressing

270++

Phad Pak Ruam Mit ผัดผักรวมมิตร
Stir-fried mixed vegetables with oyster sauce

220++

Kao Phad ข้ าวผัด
Stir fried rice with eggs, vegetables and your choice of chicken, pork / beef ไก่ , หมู /เนือ้

260++/360++

Stir fried rice with eggs, vegetables and your choice of seafood or crab meat ทะเลหรือเนือ้ ปู

300++

Railway Fried Rice ข้ าวผัดรถไฟ
Our secret recipe, well known since the opening of the Railway Hotel with pork, Chinese Pork sausage,
green peas and shrimps

320++

ข้าวผัดสูตรลับเฉพาะของโรงแรมรถไฟกับหมู, กุนเชียง, ถัว่ ลันเตาและกุง้
Kao Phad Sapparod ข้ าวผัดสั บปะรด
Yellow fried rice with pineapple, raisins and shrimps

300++

ข้าวผัดกับผงกะหรี่ , สับปะรด, ลูกเกด และกุง้

Thai Curries อาหารไทย แกงต่ างต่ าง
All dishes are served with steamed jasmine rice

อาหารทุกอย่ างเสิ ร์ฟพร้ อมข้ าวสวย
Gaeng Kaew Wan

แกงเขียวหวาน

Green curry with your choice of chicken, pork / beef
Green curry with your choice of shrimps or seafood

ไก่ , หมู / เนือ้
กุ้ง หรือทะเล

260++/360++
300++

Gaeng Panang พะแนง
Red curry with your choice of Chicken, pork ไก่ , หมู / เนือ้

260++/360++

Red curry with your choice of Shrimps กุ้ง

300++

Chu Chee Pla Salmon ฉู่ ฉี่ปลาแซลมอน
Steamed Salmon filet topped with red curry and coconut sauce

390++

For Diabetics - อาหารที่มีปริ มาณนํ้าตาลตํ่า
Low Calories - อาหารที่มีแคลอรี่ ต่าํ
Low Sodium - อาหารที่มีปริ มาณโซเดียมตํ่า

Gluten Free - อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของแป้ งสาลี
Vegetarian - อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์
Heart Friendly - อาหารที่เป็ นมิตรกับหัวใจ
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Desserts ของหวาน
Mille Feuilles มิลเฟย
Layered with fresh berries and custard cream

220++

ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสพร้อมคัสตาร์ดและผลเบอร์รี่สด
Rich chocolate Marquise ช็อคโกแลตเค้ ก
Pecans and salted caramel ice cream

230++

ถัว่ พีแคนเสิ ร์ฟพร้อมไอศครี มซ้อลท์คาราเมล
Apple Tarte Tatin แอปเปิ้ ลทาร์ ตทาทิน
Toffee sauce and our home-made vanilla ice cream

230++

เสิ ร์ฟพร้อมกับทอฟฟี่ ซอสและไอศครี มรสวนิลลา
Seasonal fresh fruit plate ผลไม้ รวมตามฤดูกาล

For Diabetics - อาหารที่มีปริ มาณนํ้าตาลตํ่า
Low Calories - อาหารที่มีแคลอรี่ ต่าํ
Low Sodium - อาหารที่มีปริ มาณโซเดียมตํ่า

200++

Gluten Free - อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของแป้ งสาลี
Vegetarian - อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์
Heart Friendly - อาหารที่เป็ นมิตรกับหัวใจ
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