
 

This Price is subject to 7% Government tax and 10% service charge. 

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมลูค่าเ พิ่มร้อ ยละ ๗ แล ะค่าบริก ารรอ้ ยละ ๑ ๐ 
Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies, or 

special considerations. 

 

 

ส  ารบั ท ี ่ ๑ ปร ะจ  าเดอืนเ มษ ายน -  พฤษ ภาคม  ๒๕๖ ๔ 
  

Snack  

Deep fried taro, lotus seed and mung bean with red chili and spring onion 

เค รื่องแ กล้ม 
  

Starter 

Raw cured fish with mustard green and mint 

พล่า ปลา พิเศษ 

Southern grilled chicken with coconut cream 

กอและข าวไก่
 

 Soup 

Sour soup of prawn with chili and lime 

กุ้งต้มมะนาว 
 

Relish 

Sour fruit relish with shrimp paste and dried prawn serve with fresh fruit  

and vegetable and grilled fish with turmeric 

น ้ าพริกก ะปิเครื่องทรงเปร ี้ยว กับปลาย่ างขม้ิน 
  

Curry 

Beef curry 

เน ื้ออร่อย 
  

 Dessert 

Banana ice cream with deep fried banana 

ไอศกรีมก ล้วยหอ ม 
Black sticky rice and coconut meat biscuit  

แ ป้งจี่มะพร้ าวอ่อ น
 

Price at THB 2,300++ 

ราคา ๒,๓ ๐ ๐ + + 
 

 

 



 

This Price is subject to 7% Government tax and 10% service charge. 

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมลูค่าเ พิ่มร้อ ยละ ๗ แล ะค่าบริก ารรอ้ ยละ ๑ ๐ 
Please inquire with senior management if you have any dietary restrictions, allergies, or 

special considerations. 

 

ส  ารบั ท ี ่ ๑ ปร ะจ  าเดอืนเ มษ ายน -  พฤษ ภาคม  ๒๕๖ ๔ 
 Snack  

Deep fried taro, lotus seed and mung bean with red chili and spring onion 

เครื่องแกล ้ม 
  

Starter 

Raw cured fish with mustard green and mint 

พล ่าปลาพิเศษ 

Deep fried prawn cake with chili jam 

ทองก้อนกุ้ง 
Southern grilled chicken with coconut cream 

กอและข าว ไ ก ่

Salad 

Deep fried pork jaw salad with pomelo and lemongrass 

ย  าส้มโอกับแก ้มหมูทอดเคร ื่อง 
 

 Soup 

Sour soup of prawn with chili and lime 

กุ้งต้มมะนาว 

 

Relish 

Sour fruit relish with shrimp paste and dried prawn serve with fresh fruit  

and vegetable and grilled fish with turmeric 

น้ าพร ิกกะปิเครื่องทรงเปร ี้ยว กับปลา ย ่างขมิ้น 

  

Curry 

Beef curry 

เนื้ออร ่อย 

  

Stir fried 

Stir fried palm heart with pen shell and yellow chili 

ผัดย อดมะพร้าว กับหอย จอบ 

  

Dessert 

Banana ice cream with deep fried banana 

ไอศกรีมกล ้วย หอม 
Black sticky rice and coconut meat biscuit  

แ ป้งจี่มะพร้ าวอ่อ น

Price at THB 2,800++ 

ราคา ๒,๘ ๐๐++ 


