CODE
CELEBRATE

FREEDOM

พาสตา
อาหารเชา

สปาเก็ตตี้โบโลเนสซอส
สปาเก็ตตี้คาโบนารา
ลิงกวินีทะเลกับซอสไวนขาว
พาสตาลิงกวินี
ราวิโอลี่ทะเลราดซอสครีม
ผักโขมและริคอตตาราวิโอลี่กับซอสมะเขือเทศ

290
300
340
240
340
300

ไขเบเนดิกต
มัฟฟนสไตลอังกฤษปงกับแฮมรมควัน ไขลวก และซอสฮอลแลนเดซ

240

ไขฟลอเร็นทีน
มัฟฟนสไตลอังกฤษปงกับผักโขม ไขลวก และซอสฮอลแลนเดซ

200

ไขรอยัล
มัฟฟนสไตลอังกฤษปงกับแซลมอนรมควัน ไขลวก และซอสฮอลแลนเดซ

260

คีโตโบว
เบคอน, ไขตมหรือไขลวก, ผักโขม และแซลมอนรมควัน

220

สตรอวเบอรรีและกลวยปน
ท็อปปงกับผลไมสด, กราโรลา, มะพราวอบแหง และเกากี้

160

เนยถั่ว
สมูทตี้ช็อคโกแลตถั่ว ท็อปปงกับกราโนลา, มะพราวอบแหง และเกากี้

180

ไกสะเตะ

ลีน & กรีน โบว
กรีนสมูทตี้ ท็อปปงกับมะละกอ, กราโนลา และมะพราว

160

กุงชุบแปงทอด

140

สมตำ
สมตำไทยใสถั่ว, มะนาว , พริกและสมุนไพร
เพิ่มกุง

100

ลาบ
ยำสไตลไทยรสจัดจาน สามารถเลือกทานกับหมูหรือไก

140

ตมขาไก
ตมไกในน้ำกะทิ ใสมะนาว ขา และสมุนไพรไทย

140

บาแกตต, แซนวิช และหอ
ขนมปงบาแกตตเบคอน
อรอยกับเบคอนสไตลอังกฤษ

160

อาหารเชาขนมปงบาแกตต
ไสกรอกสไตลอังกฤษสองชิ้นบนขนมปงบาแกตตสด

180

สเต็กและหัวหอมทอดบาแกตต
เนื้อสันนอกออสซี่ปรุงในแบบของคุณ

240

โคดคลับแซนวิซกับมันฝรั่งทอด
ผักกาดสด, มะเขือเทศ, ไข, ชีส, แฮมและไก

260

แฮมแอนดชีสเมลท
แฮมรมควันสไตลปารีสและชีสบนขนมปงขาวหรือขนมปงน้ำตาล

170

สลัดไกหอ
อกไก, สลัดผักสดกับกระเทียม โยเกิรตหรือน้ำสลัดมาโย

220

ฮัมมูส & สลัดฟาลาเฟล
ฟาลาเฟลทอดกับสลัดรวม และครีมโฮมเมด

220

โคดเบอรเกอร
เบอรเกอรชุมฉ่ำบนขนมปงงากับผักกาดหอม, มะเขือเทศ,
หัวหอมดองและซอสเบอรเกอรสูตรพิเศษของเรา

230

เบอรเกอรไก
อกไกบนขนมปงงากับผักกาดหอม, มะเขือเทศ, หัวหอมและมายองเนส

220

เบอรเกอรมังสวิรัติ
แพตตี้มังสวิรัติบนขนมปงงาพรอมผักกาดหอม มะเขือเทศ หัวหอม แตงกวาและมายองเนส

230

300

ปลากะพงราดซอสมะนาวและเนย
เสิรฟกับผักนึ่ง

320

ปลากะพงทอดกระเทียมพริกไทย
เสิรฟกับขาวสวย

400

กุงสามกษัตริยราดซอสเนยกระเทียม
เสิรฟกับขนมปงกรอบ

450

อาหารไทยจานโปรด

ไกผัดเม็ดมะมวง
ไกผัดกับเม็ดมะมวงหิมพานต

โปรดเลือกจานของคุณ ระดับโปรตีนและเครื่องเทศ
ที่ตองการสำหรับเชฟของเรา เพื่อทำใหคุณชอบ !
โปรตีน ผัก 120 l เตาหู 140 l หมู 140 l ไก 140 l ปลาหมึก 150
กุง 160 l ทะเลรวม 180
ระดับเครื่องเทศ 1 ออน l 2 เผ็ด l 3 เผ็ดมาก l 4 เผ็ดจัดจาน l 5 เผ็ดจัดจานแบบไทย
ผัดกะเพรา
ผัดกับหัวหอมใหญ ถั่วฝกยาว, กระเทียมและกะเพรา

ผัดเปรี้ยวหวาน
ผัดของไทยแบบโบราณรสเปรี้ยมอมหวาน

ผัดซีอิ๊ว
กวยเตี๋ยวเสนแบนราดซอสเกรวี่
ขาวผัด
ทุกคนชอบขาวผัดแสนอรอยของเรา

เพิ่มพิเศษ
250

160

ตมยำ
ตมแซบใสตะไคร ขา มะนาว พริกและเห็ด
ไก 140 l กุง 160 l ทะเลรวม 180

แกงเขียวหวาน
แกงเหลือง
แกงพะแนง

ผักสดรวม, มะเขือเทศ, แตงกวา และหัวหอม คุณสามารถเลือกทานกับ
ไก 220 I ทูนา 200 I แฮมสไตลปารีสรมควัน 220 I กรีกสไตล 220

120

ปอเปยะทอด
ผัก 100 l ไก 120

ผัดไทย
อาหารจานโปรดของไทย ใสเสนกวยเตี๋ยว ถั่วบด และถั่วงอก

สลัด

Prices Excludes 10% Service Charge & 7% Government Tax

ปลากะพงราดซอสฉุฉี่
เสิรฟกับขาวสวย

ผัดผักรวม
ผัดผักน้ำมันหอย

เบอรเกอร

นูริชโบว
ขาวกลอง, ธัญพืช, ถั่ว, แครอท, พริกแดง, ไขตมและสาหราย

อาหารทะเล

ชีส 50 l ไข 50 l เบคอน 50 l ไสกรอก 60 l อะโวคาโด 60 l ผัก 120 l เตาหู 140
หมู 140 l ไก 140 l ปลาหมึก 150 l กุง 150 l ทะเลรวม 180 l ขาวหอมมะลิ 40
ขาวกลอง 50 l มันฝรั่งทอด 80

140

