SALADS สลัด

MAIN COURSES อาหารจานหลัก

CHEF’S SALAD
		 490
Iceberg lettuce topped with strips of ham,
chicken, Swiss cheese and beef pastrami,
boiled egg, tomatoes and Kalamata olives served
with creamy French dressing

MOO PING หมูปิ้ง
240
Freshly grilled pork skewers with sticky rice

URBAN OASIS

เชฟสลัด
ผักกาดแก้ว, กุ้ง, แฮม, ไก่, สวิสชีส, เนื้อพาสตามี่,
ไข่ต้ม, มะเขือเทศ และมะกอกคาลามัตตา
เสิร์ฟพร้อมน�้ำสลัดฝรั่งเศส

CAESAR SALAD		
Romaine lettuce, croutons, crispy bacon,
parmesan cheese

390

ซีซาร์สลัด
ผักสลัดโรมานซ์ ใส่เบคอน, ขนมปังกรอบ, พาเมซานชีส
FRESH GARDEN SALAD
350
Assorted lettuce, cucumber, tomatoes, onions
Kalamata olives with your choice of French,
Thousand Island or Italian dressing

GAI PHAD MED MAMUANG
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง		
Stir-fried chicken with cashew nuts

320

PHAD KRAPAO MOO ผัดกะเพราหมู
Kurobuta pork, chilis, hot basil leaves
and organic fried egg with steamed rice

360

PHAD KRAPAO GAI ผัดกะเพราไก่
Organic chicken, chilis, hot basil leaves
and organic fried egg with steamed rice

350

PHAD THAI GOONG SOD ผัดไทยกุ้งสด
Fried Siamese noodles with prawns

390

PIZZA พิซซ่า

สลัดผัก
ผักสลัด, แตงกวา, มะเขือเทศ, มะกอกคาลามาต้า,
พร้อมน�้ำสลัด เฟร้นซ์เดรสซิ่ง, เทาซันด์ ไอซ์แลนด์เดรสซิ่ง
หรืออิตาเลี่ยนเดรสซิ่ง

PIZZA MARGHERITA
390
Fiordilatte mozzarella, tomato pelati and basil

APPETIZERS อาหารเรียกน�้ำย่อย

PIZZA HAWAII
450
Fiordilatte mozzarella, tomato pelati, shredded
ham & pineapple

พิซซ่ามาการิต้า, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลล่า,
โหระพาอิตาเลี่ยน และน�้ำมันมะกอก

POPIA THOD JAY ปอเปี๊ยะทอดเจ
250
Deep fried vegetarian spring rolls with plum sauce

พิซซ่าฮาวายเอี้ยน, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลล่า, แฮม
และสับปะรด

YAM TALAY ย�ำทะเล
Spicy Thai seafood salad

PIZZA CALABRIA
Fiordilatte mozzarella, tomato pelati, spicy
sausage

SATAY, MOO RUE GAI

สะเต๊ะหมู, สะเต๊ะไก่

320

		

250

Grilled marinated pork or chicken skewers served
with peanut sauce

SANDWICHES AND BURGERS
แซนวิชหรือเบอร์เกอร์
CLUB SANDWICH
390
Triple decker with chicken breast, crispy bacon,
tomatoes, egg, mayonnaise and lettuce served
with ginger sesame coleslaw and French fries

คลับแซนวิช
แซนวิชอกไก่, เบค่อน, มะเขือเทศ, ไข่, มายองเนส
และผักกาดแก้ว เสิร์ฟกับโคลสลอว์และเฟรนฟรายน์

เบอเกอร์ ไก่มิสเตอร์เชา ไก่เทริยากิ หรือไก่พริกไทยด�ำ
เสิร์ฟกับเฟรนฟรายน์

เดอะแกรนด์เบอเกอร์
เบอเกอร์เนื้อวัวชีส เบค่อน, ผักกาดแก้ว,
มะเขือเทศ และหัวหอม, ไข่ดาวหรือหอมใหญ่ผัด

พิซซ่าซีฟู้ดและชีส, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลล่า, กุ้ง,
หอย, ปลาหมึก และออริกาโน่

PIZZA BOSCAIOLA
490
Fiordilatte mozzarella, tomato pelati, mushrooms,
pork ham

พิซซ่าบอสเซียโอล่า, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลล่า, เห็ด,
แฮมหมู

TIRAMISU IN 4 DIFFERENT WAYS

ทีรามิสุ 4 รสชาติ

155

Classic: Lady fingers, velvety mascarpone cream,
espresso coffee
Lemon: Lady fingers, Amalfi lemon cream, velvety
mascarpone cream

เลม่อน: เลดี้ฟิงเกอร์, เลม่อนครีม, มาสคาโพนครีม

Hazelnut: Lady fingers, velvety mascarpone
cream, espresso coffee, hazelnuts cream

เฮเซลนัท: เลดี้ฟิงเกอร์, มาสคาโพนครีม, กาแฟเอสเพลสโซ่,
เฮเซลนัทครีม
Pistachio: Lady fingers, velvety mascarpone
cream, espresso coffee, pistachio cream

NEW YORK HOT DOG
390
Soft bun with a pork frank sausage, crispy onions,
American mustard served with pickles
and French fries

นิวยอร์คฮอตด็อก
หัวหอมทอด ขนมปังฮอตดอกกับไส้กรอกหมู, หอมทอด,
มัสตาร์ด เสิร์ฟพร้อมเฟรนฟรายน์ และผักดอง

Vegetarian

PIZZA MARE
490
Fiordilatte mozzarella, tomato pelati, shrimps,
clams, squid and oregano

คลาสสิค: เลดี้ฟิงเกอร์, มาสคาโพนครีม, กาแฟเอสเพลสโซ่

THE GRAND BURGER
490
Beef patty with cheese, lettuce, tomato and onion
in a soft bun served with French fries
Add crispy bacon, caramelized onions, fried egg

For Diabeties

พิซซ่าคาราเบรีย, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลล่า, สเปซีซ่ อสเซจ

DESSERTS ของหวาน

MR. CHOW’S CRISPY CHICKEN BURGER 390
Teriyaki or black pepper chicken, lettuce,
mayonnaise in a soft bun served with French fries

Gluten Free

450

พิสตาชิโอ้: เลดี้ฟิงเกอร์, มาสคาโพนครีม, กาแฟเอสเพลสโซ่,
พิสตาชิโอ้ครีม
MANGO STICKY RICE
with coconut milk

		

270

ข้าวเหนียวมะม่วงพระเจ้า 5 พระองค์ กับไอศครีมกะทิ

Low Calories

ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE AND 7% GOVERNMENT TAX

Heart Friendly

Low sodium

Contains pork
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BOOSTER DRINKS

160 BAHT

TROPICAL POWER

FRESH
JUICES

COLADA WAVE

APPLE JUICE
CARROT JUICE
ORANGE JUICE
PINEAPPLE JUICE
WATERMELON JUICE
COCONUT JUICE

BERRY STORM

CHOCOLATE KISS

WATERMELON DELIGHT

TROPICAL POWER
Strawberries, passion fruit, guava & mixed berry yogurt.

COLADA WAVE
Pineapple, coconut, banana, yogurt and vanilla syrup.

CHOCOLATE KISS
Banana, chocolate milk, yogurt and caramel syrup.

WATERMELON DELIGHT
Orange, watermelon, yogurt and blood orange syrup.

BERRY STORM
Strawberry, cranberry juice, strawberry yogurt and raspberry syrup.

MIXED FRUIT
SMOOTHIES

180 BAHT

HIGH
PROTEIN
190 BAHT (with whey protein powder)
BANANA-A-WHEY

Banana, pineapple, skim milk, yogurt & 60 g of vanilla whey protein
powder.

IRONMAN

Strawberries, cranberries, skim milk, strawberry yogurt,
honey & 60 g of vanilla whey protein powder.

TURBO CHARGE

Bananas, mango, avocado, skim milk & 60 g of chocolate whey
protein powder.

TERMINATOR

Oranges, banana, strawberries, skim milk, mixed berry yogurt &
60 g of vanilla whey protein powder.

TERMINATOR

IRON MAN

ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE AND 7% GOVERNMENT TAX

TURBO CHARGE

BANANA-A-WHEY
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