
มะพราว 150
 
น้ำผลไมปน  175
แตงโม  l  มะพราว  l เลมอน l สับปะรด l มะมวง 
 
ไอศกรีมปน 200
ช็อคโกแลต  l กลวย  l  สตรอวเบอรรี  l  มะพราว
 
ซอฟตดริ้ง   100
โคก  l  โคกไลท  l  สไปรท  l  โซดา l  จินเจอรแอล
 
ฟลีเวอรทรีโทนิค  150
ดั้งเดิม  l  เมดิเตอรเรเนียน  l  สลิมไลน

เบียร  150
ชาง  l  ลีโอ  l  สิงห  l  ซานมิเกลไลท
 
ไซเดอร  300
แทตเชอรโกลว

ค็อกเทล   300
โมจิโต  คลาสสิก  l  มะมวง  l บลูเบอรรี่
มารการิตา
พินา โคลาดา
ไหมไทย
ลองไอซแลนด
มะพราว
เอสเปรสโซ  มาทินี
มอสคาว มิวล
 
เหลา
เหลาเฮาท  225
เหลาพรีเมี่ยม  300
คลาฟจิน  &  ฟลีเวอรทรี   325
 
ไวน และ สปารคกลิ้ง
Villa Maria Sauvignon Blanc  275 l 1,500
Villa Maria Pinot Noir  275 l 1,500
Gerard Bertrand Gris Blanc Rosé   275 l 1,500
Grassier Limited Edition Rosé   1,750
Nua Prosecco  1,500
Bollinger  6,750
 
แซงเกลีย แดง หรือ ขาว  แกว 250 l เหยือก 750
 

ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%
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ไขเบเนดิกต     300
มัฟฟนสไตลอังกฤษปงกับแฮมรมควัน  ไขลวก และซอสฮอลแลนเดซ

ไขฟลอเร็นทีน 250
มัฟฟนสไตลอังกฤษปงกับผักโขม  ไขลวก และซอสฮอลแลนเดซ

ไขรอยัล 325
มัฟฟนสไตลอังกฤษปงกับแซลมอนรมควัน  ไขลวก และซอสฮอลแลนเดซ

คีโตโบว   275
เบคอน, ไขตมหรือไขลวก, ผักโขม และแซลมอนรมควัน

สตรอวเบอรรีและกลวยปน   200
ท็อปปงกับผลไมสด, กราโรลา, มะพราวอบแหง และเกากี้

เนยถั่ว    225
สมูทตี้ช็อคโกแลตถั่ว  ท็อปปงกับกราโนลา, มะพราวอบแหง และเกากี้

ลีน & กรีน โบว   250
กรีนสมูทตี้ ท็อปปงกับมะละกอ, กราโนลา และมะพราว
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เพิ่มพิเศษ
ชีส 65 l ไข 65 l เบคอน 65 l ไสกรอก 75 l อะโวคาโด 75

ผัก 150 l เตาหู 175 l หมู 175 l  ไก 175 l ปลาหมึก 190 l กุง 200 l ทะเลรวม 225

ขาวหอมมะลิ l ขาวกลอง 65 l มันฝรั่งทอด 100

ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%



ขนมปงบาแกตตเบคอน   200
อรอยกับเบคอนสไตลอังกฤษ

อาหารเชาขนมปงบาแกตต    225
ไสกรอกสไตลอังกฤษสองชิ้นบนขนมปงบาแกตตสด

สเต็กและหัวหอมทอดบาแกตต   300
เนื้อสันนอกออสซี่ปรุงในแบบของคุณ

โคดคลับแซนวิซกับมันฝรั่งทอด  325
ผักกาดสด, มะเขือเทศ, ไข, ชีส, แฮมและไก

แฮมแอนดชีสเมลท    215
แฮมรมควันสไตลปารีสและชีสบนขนมปงขาวหรือขนมปงน้ำตาล

สลัดไกหอ   275
อกไก, สลัดผักสดกับกระเทียม  โยเกิรตหรือน้ำสลัดมาโย

ฮัมมูส & สลัดฟาลาเฟล   275
ฟาลาเฟลทอดกับสลัดรวม และครีมโฮมเมด
 

โคดเบอรเกอร   290
เบอรเกอรชุมฉ่ำบนขนมปงงากับผักกาดหอม, มะเขือเทศ, 
หัวหอมดองและซอสเบอรเกอรสูตรพิเศษของเรา

เบอรเกอรไก   275
อกไกบนขนมปงงากับผักกาดหอม, มะเขือเทศ, หัวหอมและมายองเนส

เบอรเกอรมังสวิรัติ   290
แพตตี้มังสวิรัติบนขนมปงงาพรอมผักกาดหอม มะเขือเทศ หัวหอม แตงกวาและมายองเนส
 

เบ
อร

เก
อร


บา

แก
ตต

, แซนวิช และหอ

เพิ่มพิเศษ
ชีส 65 l ไข 65 l เบคอน 65 l ไสกรอก 75 l อะโวคาโด 75

ผัก 150 l เตาหู 175 l หมู 175 l  ไก 175 l ปลาหมึก 190 l กุง 200 l ทะเลรวม 225

ขาวหอมมะลิ l ขาวกลอง 65 l มันฝรั่งทอด 100

ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%



สปาเก็ตตี้โบโลเนสซอส   365

สปาเก็ตตี้คาโบนารา   375

ลิงกวินีทะเลกับซอสไวนขาว    425

พาสตาลิงกวินี    300

ราวิโอลี่ทะเลราดซอสครีม   425

ผักโขมและริคอตตาราวิโอลี่กับซอสมะเขือเทศ 375

 

มาการริตา   375

ฮาวาเอี้ยน   425

กระเพราไก 425

ซาลามี่ 425

รวมทะเล 475

ผัก 400
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ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%

โคด สลัด
Base of Fresh Mixed Leaves, Tomato, Cucumber & Onion with your choice of
ไก 275  I  ทูนา 250  I  แฮมสไตลปารีสรมควัน  275  I  กรีกสไตล 275 
 
นูริชโบว   315
ขาวกลอง, ธัญพืช, ถั่ว, แครอท, พริกแดง, ไขตมและสาหราย

ปลากะพงราดซอสฉุฉี่   375
เสิรฟกับขาวสวย

ปลากะพงราดซอสมะนาวและเนย   400
เสิรฟกับผักนึ่ง

ปลากะพงทอดกระเทียมพริกไทย    500
เสิรฟกับขาวสวย

กุงสามกษัตริยราดซอสเนยกระเทียม    690
เสิรฟกับขนมปงกรอบ

สล
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เพิ่มพิเศษ
ชีส 65 l ไข 65 l เบคอน 65 l ไสกรอก 75 l อะโวคาโด 75

ผัก 150 l เตาหู 175 l หมู 175 l  ไก 175 l ปลาหมึก 190 l กุง 200 l ทะเลรวม 225

ขาวหอมมะลิ l ขาวกลอง 65 l มันฝรั่งทอด 100



 
ไกสะเตะ   150

ปอเปยะทอด
ผัก 100   l  ไก  120  

กุงชุบแปงทอด  175

สมตำ    125
สมตำไทยใสถั่ว, มะนาว , พริกและสมุนไพร
เพิ่มกุง    200

ลาบ     175
ยำสไตลไทยรสจัดจาน สามารถเลือกทานกับหมูหรือไก 

ตมขาไก    175
ตมไกในน้ำกะทิ ใสมะนาว ขา และสมุนไพรไทย

ตมยำ
ตมแซบใสตะไคร ขา มะนาว พริกและเห็ด
ไก 175  l  กุง  200   l   ทะเลรวม  225

ไกผัดเม็ดมะมวง    175 
ไกผัดกับเม็ดมะมวงหิมพานต
 

โปรดเลือกจานของคุณ ระดับโปรตีนและเครื่องเทศที่ตองการสำหรับเชฟของเรา เพื่อทำใหคุณชอบ !
 

ระดับเครื่องเทศ  1 ออน l 2 เผ็ด l 3 เผ็ดมาก l 4 เผ็ดจัดจาน l 5 เผ็ดจัดจานแบบไทย
 
ผัดกะเพรา
ผัดกับหัวหอมใหญ ถั่วฝกยาว, กระเทียมและกะเพรา

ผัดผักรวม
ผัดผักน้ำมันหอย

ผัดเปรี้ยวหวาน
ผัดของไทยแบบโบราณรสเปรี้ยมอมหวาน

ผัดไทย
อาหารจานโปรดของไทย ใสเสนกวยเตี๋ยว ถั่วบด และถั่วงอก

ผัดซีอิ๊ว
กวยเตี๋ยวเสนแบนราดซอสเกรวี่

ขาวผัด
ทุกคนชอบขาวผัดแสนอรอยของเรา

แกงเขียวหวาน
แกงเหลือง
แกงพะแนง
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เพิ่มพิเศษ
ชีส 65 l ไข 65 l เบคอน 65 l ไสกรอก 75 l อะโวคาโด 75

ผัก 150 l เตาหู 175 l หมู 175 l  ไก 175 l ปลาหมึก 190 l กุง 200 l ทะเลรวม 225

ขาวหอมมะลิ l ขาวกลอง 65 l มันฝรั่งทอด 100

ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%



ขาวเหนียวมะมวง   150
มะมวงสด, ขาวเหนียว และน้ำกะทิ
 
กลวยบวชชี   150
ดั้งเดิมคลาสสิกแบบไทย
 
พุดดิ้งทอฟฟ   225
เสิรฟพรอมวิปปงครีมหรือไอศกรีมรสโปรดของคุณ
 
ลูกแพร & ขิงเชื่อม   225
เสิรฟพรอมไอศกรีมวนิลา
 
ช็อคโกแลตบราวนี่   150
เสิรฟพรอมไอศกรีมมะพราว
 
ผลไมรวม   140
ผลไมตัดชิ้นตามฤดูกาล
 
โคดไอศกรีม
วนิลา I ช็อคโกแลต I สตอเบอรรี่
1 สคูป 50
3 สคูป 140
 
เนยถั่วมังสวิรัติ & ช็อคชิปไอศกรีม   175
2 สคูป ไอศกรีมช็อคโกแลตถั่ว
 
ซามูเซียนไอศกรีม   200
2 สคูป ไอศกรีมมะพราวกับคาราเมลถั่วและมะมวงชิ้น

มากากอง กาแฟและเฮเซลนัท   300

ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%
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ชุดอาหารเชา    350
2 เบคอน, ไสกรอก, ไข, ถั่วแดง & มะเขือเทศยางกับขนมปง
 
ไสกรอกหมู & มันฝรั่งบด   290
3 ไสกรอกหมูแคมเบอรแลน เสิรฟพรอมมันฝรั่งบด & ซอสเกรวี่
 
ปลาชุบแปงทอด   350
เสิรฟพรอมมันฝรั่งบดโฮมเมด & เลมอนสดหั่นซีก
 
ไสกรอกมวน   300
เสิรฟพรอมมันฝรั่งทอด & ถั่วเขียว
 
พายอบสดใหม   350
เสิรฟพรอมมันฝรั่งบด, มันฝรั่งทอด, ผักลวก
สเตกเนื้อ
สเตกเนื้อหมักเบียร
ไกและเห็ด
 
พายคอทเทต   300
เสิรฟพรอมผักนึ่ง
 
โปรดรอ 30-40 นาทีสำหรับพายสดใหมของเรา พวกเขาคุมคาแกการรอคอย!

ราคานี้ไมรวมคาธรรมบริการ 10% และภาษี 7%


