STARTERS

PIZZA & PASTA

อาหารเร�ยกน้ำยอย
Caesar salad with grilled chicken | 390

พ�ซซาและพาสตา
Parma & rocket P | 440

Romaine lettuce, bacon, shaved Parmesan, bread croûtons,
grilled chicken, Caesar dressing

Tomato sauce, mozzarella, prosciutto di Parma, rocket

สลัดซีซารไกยา ง, ผักกาดโรเมน, เบคอน, พารเมซาน, ขนมป�ง, น้ำสลัดซีซาร

พ�ซซาพารมา และ ผักรอคเก็ต ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา, แฮมโพรชุตโต,
ผักรอคเก็ต

Sustainable Tasmanian salmon C / H / G I 420

Margherita V | 290

Marinated in maple syrup, soy sauce and ginger, shaved
fennel, green apple, radish, mixed salad

แซลมอนยาง, เฟนเนล, แอปเป�ลเข�ยว และผักสลัดตางๆ

BURGER & MORE
เบอรเกอรและอื่นๆ

Served with your choices of criss cross or French fries

เส�รฟกับ มันฝรั่งแผนทอดหร�อ เฟรนชฟรายส

Tomato & mozzarella panini | 380
Tomato, mozzarella, pesto sauce, olive oil

มะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา, ซอสเพสโต, น้ำมันมะกอก

Ham & Cheddar cheese panini | 320

พานีนี่ แฮมกับเชดดารชีส

Toasted ham and cheese French sandwich | 190

แฮมชีสแซนว�ชสไตลรั่งเศส

Tomato sauce, cherry tomatoes, mozzarella, basil

พ�ซซามารเกร�ตา ซอสมะเข�อเทศ, มะเข�อเทศเชอรร�่, ชีสมอสซาเรลลาและโหระพา
Hawaiian P | 320
Ham, pineapple, tomato sauce, mozzarella

พ�ซซาฮาวายเอียน แฮม, สัปปะรด, ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา
Vegetarian | 320

Spinach, zucchini, asparagus, eggplant, mozzarella

พ�ซซาผัด, ผักโขม, ซูกนิ ,่ี หนอไมฝรัง่ , มะเข�อ, ชีสมอสซาเรลลา
Spaghetti or penne with your choices of sauce | 280

เสนสปาเก็ตตีห้ ร�อเสนเพนเน เล�อกซอสได 1 อยาง
Cherry tomatoes sauce, basil oil ซอสมะเข�อเทศเชอรรน
่� ำ้ มันโหระพา
Bolognese sauce ซอสโบโลเนส
Carbonara sauce ซอสคาโบนารา

BBQ cheese burger | 350

THAI FAVORITES

Beef burger, iceberg lettuce, cheddar, crispy bacon, BBQ sauce

เบอรเกอรเนื้อ, ผักกาดแกว, ชีสเชดดาร, เบคอนกรอบ, ซอสบารบีคิว
Chicken Caesar wrap | 320

Romaine lettuce, Parmesan, grilled chicken, Caesar dressing

อาหารไทยจานโปรด

Stir-fried ﬂat rice noodles | 170
Choice of chicken, pork, beef |

ผัดซีอิ�ว หมู เนื้อ ไก

ไกยางหอดวยแปง, ผัดกาดแกว, ชีสพาเมซาน, น้ำสลัดซีซาร

Stir-fried chicken with cashew nuts | 230

Deep fried white snapper ﬁllet and tartare sauce

Fried rice - khao pad vegetarian | 150

Fish & Chips | 350

เนื้อปลากะพงทอดและซอสทารทาร
French fries | เฟรนชฟรายส | 100

ไกผัดเม็ดมะมวง
ขาวผัดผัก

Stir-fried rice noodles with shrimps | 190

KIDS MENU
เมนูเด็ก

ผัดไทยกุงสด

Khao Pad Gai / Moo G / P | 170
Fried rice with chicken or pork | ขาวผัดไก, หมู

CDee kids burger | 210
Beef burger, cheddar, onion, tomato, lettuce, French fries

Khao Pad Goong G | 210

เบอรเกอรเนื้อสำหรับเด็ก

Fried rice with prawns | ขาวผัดกุง

Fish & chips | 210

Fried rice with beef | 180

Battered snapper ﬁllet, French fries, tartare sauce

ขาวผัดเนือ้

ปลาชุบแปงทอดเส�รฟคูกับมันฝรั่งทอด

Grilled chicken breast | 210
Grilled chicken breast, French fries |

อกไกยางเส�รฟคูกับมันฝรั่งทอด

Hot dog and French fries | 210

ฮอทดอกหมูเส�รฟคูกับมันฝรั่งทอด

Spaghetti with cherry tomatoes sauce, basil oil | 220

สปาเก็ตตี้ซอสมะเข�อเทศเชอรร�่, น้ำมันโหระพา

Linguini pasta, Bolognese sauce | 220

เสนล�งกว�นี ซอสโบโลเนส

Penne pasta, carbonara sauce | เสนเพนเนซอสคาโบนารา | 220
Pizza Margherita | 210
Mozzarella and oregano, tomato sauce

พ�ซซามารเกร�ตา ซอสมะเข�อเทศ, ออร�กาโน, ชีสมอสซาเรลลา

DESSERTS
ของหวาน

Mango mania | 260
Mango ice cream, passion fruit sauce, yellow mango,
whipped cream | แมงโกมาเนีย

Chocolate mousse | ซอคโกแลตมูส | 190
Tropical fruit platter | ผลไมรวม | 150
Ice cream | ไอศกร�ม 90 บาท ตอ 1 ลูก | 90 per scoop
Sorbet | เชอรเบท 90 บาท ตอ 1 ลูก | 90 per scoop
Chocolate | รสช็อคโกแลต, Mango | รสมะมวง, Vanilla |
Salted caramel | รสคาราเมลเค็ม , Lemon | รสมะนาว

รสวนิลา

Pizza Hawaiian | 220
Ham, pineapple, mozzarella, tomato sauce

Pizza ham | 220

D: For diabetics | สำหรับผูป
 ว ยโรคเบาหวาน G: Gluten Free | ไมมกี ลูเตน
C: Low Calories | แคลอร�ต
่ ำ่ V: Vegetarian | มังสว�รตั
S: Low sodium | โซเดียมต่ำ H: Heart friendly | ดีตอ หัวใจ N: Nuts | มีถว่ั P: Pork | มีหมู

Ham, mozzarella, tomato sauce

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

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

ราคาที่แสดงนี้ยังไมรวมคาบร�การ รอยละส�บ และ ภาษีมูลคาเพ��ม

