pizza

starters

พ�ซซา

อาหารเร�ยกน้ำยอย

MARGHERITA

INDIVIDUAL FAMILY

MIXED BRUSCHETTA

Toasted Italian bread rubbed with garlic,
fresh tomatoes, Parma ham, mozzarella

220 | 330

พ�ซซามารเกร�ตา ซอสมะเข�อเทศ, มะเข�อเทศเชอรร�่,
ชีสมอสซาเรลลาและโหระพา
VEGETARIAN

ขนมป�งป�งสไตลอิตาเล�ยน ทาดวยกระเทียม
มะเข�อเทศสด พารมาแฮม และชีสมอสซาเรลลา
GARLIC BREAD

Toasted Italian bread, garlic butter, parsley

Mushrooms, eggplant, fresh tomatoes, tomato sauce,
mozzarella

150 | 230

Mixed leaves, tomatoes, carrots, fennel,
balsamic dressing

SALMON

250 | 380

พ�ซซาแซลมอลรมควันเสร�ฟกับ มอสซาเรลลาชีส, ผักร็อกเก็ตและคร�มซอส
PEPPERONI

พ�ซซาเปปเปอรโรนี ไสกรอกซาลามีพ�แคน, พร�ก, พร�กหยวกแดง,
ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา

310

สลัดสไตลอิตาเล�ยน มะเข�อเทศสด
“ ฟ�ออรดิลาเต” ชีสมอสซาเรลลา ใบโหระพา

TRUFFLE

พ�ซซาซอสเห็ดทรัฟเฟ�ล, ผักรอคเก็ต,
ชีสพารเมซาน, ชีสมอสซาเรลลา

พารมาแฮมกับแตงเมลอน
ซีสกรานา พาดาโน, น้ำสมสายชูบัลซามิก
MEAT BALLS

Beef and pork meat, mozzarella,
tomato and basil sauce, oregano

360

Cream base, truffle paste,
truffle oil, mozzarella, shaved Parmesan, rocket

350 | 495

Parma ham, Grana Padano,
balsamic, melon

360

Salami picante, chili flakes, red bell peppers,
tomato sauce, mozzarella

Fresh tomatoes, “Fior Di Latte’’ mozzarella, basil leaves

PARMA HAM

390

Smoked salmon, white sauce, mozzarella

สลัดรวม มะเข�อเทศ, แครอท, เฟนเนล
เส�รฟพรอมน้ำสลัดบัลซามิก
CAPRESE

HAWAIIAN

320

Ham, pineapple, tomato sauce, mozzarella

190

พ�ซซาฮาวายเอียน แฮม, สัปปะรด, ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา
CALZONE

ลูกชิ�นเนื้อวัวและเนื้อหมู ชีสมอสซาเรลลา
ซอสมะเข�อเทศและใบโหระพา ออร�กาโน

420

Folded pizza with ham, mushroom tomato sauce, mozzarella

พ�ซซาพัฟสไตลอิตาเล�ยน กับแฮม เห็ด ซอสมะเข�อเทศ ชีสมอสซาเรลลา
BOSCAIOLA

Mushrooms, mascarpone, salami, tomato sauce,
mozzarella

SEAFOOD SOUP

Tomato based soup, shrimps, mussels,
squid, clams, sea bass, garlic croutons

FOUR CHEESE

Classic vegetable soup with pesto

440

Mozzarella, Parmesan, Emmental, mascapone
INDIVIDUAL FAMILY

ชีสมอสซาเรลลา, ชีสพารเมซาน, ชีสเอ็มเมินทาล, ชีสมาสคารโปน

420 | 630
MINESTRONE
SOUP

ซุปมะเข�อเทศ, กุง, หอยแมลงภู, ปลาหมึก, หอย,
ปลากะพง, ขนมป�งกระเทียม
MINESTRONE SOUP

390

พ�ซซาบอสคาซิโอลา, เห็ด, มาสคารโปน, ซาลามี่, ซอสมะเข�อเทศ,
ชีสมอสซาเรลลา

soups
ซุป

320

เห็ด, มะเข�อมวง, มะเข�อเทศสด, ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา

ขนมป�งอบสไตลอิตาล�, เนยกระเทียม, ผักชีฝรั่ง
MIXED SALAD

290

Mozzarella, tomato sauce, oregano, basil

MARGHERITA

250

ซุปมิเนสโตรเน ซุปผักสไตลอิตาเล�ยนเส�รฟพรอมซอสโหระพา

O
TT
RIS O

pasta

meat and fish

พาสตา

เนื้อและปลา
INDIVIDUAL FAMILY

SPAGHETTI TOMATO
เสนสปาเก็ตตี้กับซอสมะเข�อเทศ
PENNE BOLOGNESE

Penne pasta, Bolognese sauce

INDIVIDUAL FAMILY

290 | 440

TIGER PRAWNS

370 | 560

กุงลายเส�อยาง พรอมมันอบ และซอสเลมอน

เสนเพนเนกับซอสโบลองเนส
LASAGNA

ROASTED FISH AND SEAFOOD IN A PAN

โฮมเมดลาซานญาเนื้อ
SEAFOOD SPAGHETTI

Sautéed white snapper and shrimp, grilled salmon,
fried calamari, spinach, spicy beetroot sauce

ปลากะพงขาวและกุงผัด, แซลมอนยาง, ปลาหมึกทอด, ผักโขม,
ซอสบีทรูทเผ็ด

450 | 600

Mussels, squid, prawns, sea bass, tomato,
parsley and garlic in white wine

580 | 870

Please allow for at least 15 minutes

450

Homemade oven baked beef lasagna

690

Roasted potatoes, lemon sauce

GRILLED AUSTRALIAN LAMB CUTLETS

990

Sautéed broccoli, gravy sauce

เสนสปาเก็ตตี้กับอาหารทะเลทองถิ�น, น้ำมันมะกอกกระเทียม,
กุง, ปลาหมึก, หอย และไวนขาว
FARFALLE WITH SALMON
430 | 650

ซี่โครงแกะออสเตรเล�ยยาง เส�รฟพรอมบรอกโคล�ผัด, ซอสเกรว�่
GRASS FED BEEF RIB EYE

990

Grilled, sliced and topped with rocket salad, cherry
tomatoes, shaved Parmesan

Butterfly pasta, salmon, lemon cream, fresh dill

เสนฟารฟาเลกับแซลมอนรมควัน, มะเข�อเทศและคร�มซอส
RISOTTO
450 | 680

เนื้อร�บอาย ยาง หั่นบางๆ กินกับสลัดมะเข�อเทศเชอร�และ
ผักรอคเก็ต

Carnaroli rice, saffron, asparagus, shrimps, lemon zest

HALF ROASTED SPRING CHICKEN

ร�ซอตโต ขาวคารนาโรล�, หญาฝรั่น, หนอไมฝรั่ง,
กุง, ผิวมะนาวเหล�อง

450 | 675

Truffle mashed potatoes, baby carrots, thyme sauce

ไกยางคร�่งตัว เส�รฟพรอมมันฝรั่งบด, เบบี้แครอทเบบี้, ซอสไธม
MIXED PORK PLATTER

desserts
ของหวาน

420 | 630

Pork fillet sautéed in red wine, grilled sausage, bacon,
mashed potatoes

CLASSIC TIRAMISU
190
ทิรามิสุ
HOT CHOCOLATE CAKE
190
เคกช็อคโกแลตลาวา
Mango sticky rice
190
ขาวเหนียวมะมวง
BANOFFEE WITH CHALONG BAY RUM
190
บานอฟฟ��
CHOCOLATE MOUSSE
190
ชอคโกแลตมูส
VANILLA CRÈME BRÛLÉE
220
เครมบูเล กล��นวนิลา
TROPICAL FRUIT PLATTER
150
ผลไมตามฤดูกาล
ICE CREAM
90 PER SCOOP
ไอศกร�ม 90 บาท ตอ 1 ลูก
SORBET
90 PER SCOOP
ชอรเบท 90 บาท ตอ 1 ลูก
Chocolate | รสช็อคโกแลต,, Mango | รสมะมวง
Vanilla | รสวนิลา,, Salted caramel | รสคาราเมลเค็ม
Lemon | รสมะนาว

เนื้อหมูผัดไวนแดง, ไสกรอกยาง, เบคอน, มันบด

GRASS FED
BEEF RIB EYE
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Family styled servings available – usually enough for 2 people | เส�รฟแบบครอบครัว - สำหรับ 2 ทาน

Ha

lf

Vegetarian | มังสว�รัติ,

RO
AST

ED

Seafood | อาหารทะเล,

Gluten free | ไมมีกลูเตน,

spr

ing

Pork | หมู,

Nuts | ถั่ว,

Alcoho l มีแอลกอฮอล

All prices are subject to 10% service charge and applicable Government tax

CH

ราคาทั้งหมดยังไมรวมเซอรว�สชารจ 10% และภาษีมูลคาเพ��ม

ICK

EN

Full board and Half board - an additional THB 400.– will applicable for items marked with a “ • ”

ฮาฟบอรด และ ฟ�ลบอรด เพ��มอีก 400 บาท - สำหรับรายการที่มีเคร�่องหมาย " • "

VEGETARIAN OR VEGAN? ADDITIONAL CHOICES ARE AVAILABLE!

มีอาหารเจ หร�อ มังสว�รัต ใหเล�อกเพ��มเติม!

