CUISINE UNPLUGGED

Below menus are available from 06:30 am to 11:00 am

AMERICAN BREAKFAST

THB

850

A choice of coffee, tea or hot chocolate
Fresh fruit platter or fruit salad,
Fresh fruit juice (orange, carrot, pineapple or watermelon)
Two eggs (fried, poached, boiled or scrambled)
or a three-egg omelet (plain, tomato with herb or mushroom)
Served with either bacon, chicken sausage,
pork sausage or cooked ham
Baker's Basket : Danish pastries, rolls and croissants
served with butter, jam and honey
กาแฟ / ชา / ช็อกโกแลต
น�ำผลไมคั�นสด (สม / แครอท / สับปะรด / แตงโม)
ไขทอด ไขตม หร�อไขคน กับมะเขือเทศ สมุนไพร ผักรวม หร�อเห็ด
เสิร�ฟพร�อมเบคอน ไสกรอกไก ไสกรอกหมู หร�อแฮม
ขนมปงอบจากเตา อาทิ ขนมเดนิชตางๆ คร�วซองต เสิร�ฟพร�อมเนยสดและแยมผลไม

THAI BREAKFAST
Boiled rice or fried rice with egg and a choice of chicken, pork or seafood
Fresh fruit juice (orange, carrot, pineapple or watermelon)
A choice of coffee, tea or hot chocolate
ขาวตม หร�อ ขาวผัด ไก/หมู / ทะเล เสิร�ฟพร�อมไขดาว
น�ำผลไมคั�นสด (สม /แครอท / สับปะรด / แตงโม)
กาแฟ / ชา / ช็อกโกแลต

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

610

THB

ACTIVE BREAKFAST V, H

comes with a fitness kit for your morning exercise

750

A choice of coffee or tea
Fresh fruit platter or fruit salad
Organic Muesli
Plain or low-fat yogurt
White omelet with two side dishes
choice of tomatoes, mushrooms and vegetables
Toasted whole wheat bread (4 slices)
กาแฟ / ชา
ผลไมรวมตามฤดูกาล หร�อสลัดผลไม
มูสลี่ย
โยเกิร�ตรสธรรมชาติ หร�อโยเกิร�ตไขมันต�ำ
ออมเล็ตไขขาว เสิร�ฟพร�อมมะเขือเทศ เห็ด หร�อผัดผักรวม
ขนมปงธัญพ�ช (4 แผน)

WELL - BEING FOOD
Broccoli Turmeric Detox Soup - Detox V, H
with crunchy vegetable tops
ซุปบล็อกโคลี่และขมิ�น (เหมาะสำหร�บการดีท็อกซ)

370

Avocado Tomato Mozzarella Cheese Salad V, H
- Anti-Aging
Grilled avocado and tomato, mozzarella cheese,
pesto sauce served with pomegranate seeds and fresh berries
สลัดมะเขือเทศและมอสซาเรลลาชีสเสิร�ฟพร�อมอโวคาโดยาง เม็ดทับทิมและผลเบอร�ร�่สด
(อาหารเพ�่อสุขภาพ)

450

Salmon Burger Charcoal H
Pan - fried salmon with onions, tomatos, raw vegetables,
cheddar cheese, on top with fried egg and charcoal bun.
Served with baked potato, raw vegetables and yoghurt dip
แซลมอนเบอร�เกอร�ชาร�โคลกับหัวหอมใหญ มะเขือเทศ ผักสลัด เชดดาร�ชีสและไขดาว
(อาหารเสร�มสร�างพลังงาน) เสิร�ฟพร�อมมันฝร��งอบ และผักสดพร�อมซอสโยเกิร�ต

490

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

THB

BREAKFAST A LA CARTE MENU
Below menus are available from 6:30 am to 11:00 am

Choice of Hot Coffee, Tea or Chocolate
กาแฟ ชา หร�อ ช็อคโกแลต

140

Fresh Fruit Juice V, H
Orange, Carrot, Pineapple, Watermelon
น�ำสม, แครอท, น�ำสับปะรด, น�ำแตงโม

200

Baker’s Basket V
Rolls, Croissants, Danish pastries served with butter, jam and honey
ขนมปงอบสดจากเบเกอร�่ คร�วซอง เดนิชตางๆ เสร��ฟพร�อมแยมผลไมและเนย

180

Choice of Cereal V, H
All bran, corn flakes, Coco Crunch served with cold milk
อาหารธัญพ�ชรวมรสเสิร�ฟพร�อมนมสด

180

Thai Seasonal Fruit Platter V, H
Freshly sliced seasonal fruits
ผลไมรวม

250

Choice of Egg
Fried Eggs, Poached Eggs, Boiled Eggs, Scrambled Eggs,
Omelet or Egg White Omelet

250

Side dishes
A choice of Bacon, Cooked Ham, Chicken or Pork Sausage,
Tomatoes, Potatoes, Mushrooms
ไขดาว ไขตม ไขกวน ไขมวน เสิร�ฟพร�อมเบคอน ไสกรอก มะเขือเทศและเห็ด

180

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

THB

Tom Kha Gai
Chicken and galangal in coconut milk soup
ตมขาไก

280

Massaman Nuea
Massaman curry peanut with beef and sweet potato
แกงมัสมั�นเนื้อ

490

Tom Yum Goong
Spicy sour prawn soup with straw mushrooms straw and lemongrass
ตมยำกุง

460

Gai Pad Med Ma-Muang
Stir-fried chicken with cashew Nuts
ไกผัดเม็ดมะมวง

250

Goong Makam
Deep-fried prawns with tamarind sauce
กุงซอสมะขาม

250

Thai Krapaow Gai
Stir-fried minced chicken with Thai basil
ผัดกะเพราไก

250

Pad Thai with Pranws
Stir-fried noodle with prawns
ผัดไทยกุงสด

350

Slow cooked lamb shank 7-hour in red curry with coconut
แกงแดงขาแกะตุน 7 ช��วโมง

650

Gentile vesuvio pasta with Thai clams,
seared tiger prawns, lemongrass sauce
พาสตาทะเลซอสตะไคร�

400

Alaskan seabass with orrechiette pasta,
ebi consommé
พาสตาออเร็คชิเอเตปลากระพงจากอลาสกา ซอสกุงเอบิ

450

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

APPETIZER

THB

Seasonal Salad V, H
สลัดผักสด (ผักสลัดใบเขียว มะเขือเทศเชอร�ร�่ แตงกวา และหอมหัวใหญ)
เสิร�ฟพร�อมน�ำสลัดมะนาว

220

Cold hard-boiled egg with avocado H
and potato dill salad, citrus, fresh marinated anchovies
Meaux Mustard seeds dressing
ไขตมเสิร�ฟพร�อมสลัดอโวคาโดและมันฝร��ง ไซตร�ส ปลาแองโชว�่หมัก
น�ำสลัดเมล็ดมัสตาร�ด

350

Cold poached egg with smoked salmon H
and pickled homemade cucumber
ไขดาวน�ำเสิร�ฟพร�อมแซลมอนรมควันและแตงกวาดองโฮมเมด

350

Traditional Caesar Salad
Parmesan cheese, crispy bread, Caesar dressing
ซีซาร�สลัด โรยดวยพาเมซานชีส ขนมปงกรอบ

350

Tomatoes with Mozzarella 'di Buffalo' and Pesto H
Sliced ripe tomatoes and mozzarella cheese with basil and garlic dressing
มะเขือเทศหั�นชิ�นเสิร�ฟกับมอสซาเรลลาชีสราดดวยซอสเพรสโต

680

PIZZA

Margarita Pizza V
Homemade tomato sauce, mozzarella cheese and oregano
ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลลา และออร�กาโน

430

Hawaiian Pizza
Homemade tomato sauce, ham, pineapple and mozzarella cheese
ซอสมะเขือเทศ แฮม สับปะรด และชีสมอสซาเรลลา

530

Smoked Salmon & Rocket Pizza
Homemade tomato sauce, smoked salmon, rocket and mozzarella cheese
ซอสมะเขือเทศ แซลมอนรมควัน ผักร็อคเก็ต และชีสมอสซาเรลลา

530

Pepperoni Pizza
Homemade tomato sauce, pepperoni and mozzarella cheese
ซอสมะเขือเทศ เปปเปอโรนี และชีสมอสซาเรลลา

530

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

SOUP

THB

Roasted Pumpkin Cream Soup
ซุปฟ�กทอง

V

280

PASTA
Selection of Pasta Spaghetti, Penne, Tagliatelle with sauce:
Tomato V, H
ซอสมะเข�อเทศ

350

Bolognese
ซอสเนื้อ

450

Carbonara
คาโบนาร�า

450

OFF THE CHEFS GRILL
Sauce selection: caper lemon butter, black pepper, red wine jus, Thai spicy sauce
สเตกเสิร�ฟพร�อม มันฝร��งอบชีส, ผักยาง หร�อผักสลัด เสิร�ฟพร�อมน�ำสลัดรสเปร�้ยว
ซอสเสิร�ฟพร�อมสเตก : ซอสเม็ดเคเปอร�, พร�กไทยดำ, ไวนแดง, น�ำจิ�มแจว
Pork Chop
สเตกหมูพอร�คชอป

650

From the Rotisserie - Chicken Breast
สเตกอกไก

650

White Seabass
สเตกปลากะพง

650

Grilled Salmon Fillet
สเตกปลาแซลมอน

850

Filet of Argentinean beef
เนื้อสันในอาร�เจนตินา

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

1,250

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

SANDWICHES

THB

Vegetarian Club Sandwich V, H
Brioche sliced toast with grilled and comfits Provencal vegetables,
eggplant, tomatoes, capsicum, artichokes and rocket salad
คลับแซนดว�ชผัก ชนมปงออร�แกนิค ผักยาง มะเขือมวง มะเขือเทศ
พร�กยักษ อาร�ติโชค และร็อคเก็ตสลัด

450

Pullman Club Sandwich
Toasted organic farmer loaf, crispy bacon, smoked chicken,
lettuce, tomatoes, French fries, smoky barbecue sauce,
boiled egg and cheddar cheese
พูลแมนคลับแซนว�ช ขนมปงออร�แกนิค เบคอนอบกรอบ ไกรมควัน
เสิร�ฟพร�อมเฟรนชฟราย ซอสบาร�บีคิว ไขตม และชีส

530

Cheese Burger
Grilled Wagyu beef burger, crisp cos, tomato, cheddar,
onion, fried egg, tomato chutney and French fries
เบอร�เกอร�เนื้อวากิวยาง เสิร�ฟพร�อมสลัดผัก และมันฝร��งทอด

580

DESSERTS
Ice Cream / Assorted Flavors
Assorted flavors please ask you server
ไอศกร�มหลากหลายรสชาติ

170

Warm Chocolate Brownie
Rich chocolate sauce and vanilla bean ice cream
เคกบราวนี่ เสิร�ฟพร�อมซอสช็อคโกแลต และไอศกร�มวนิลลา

290

Tiramisu
Mascarpone cheese mousse with biscuit dipped in Espresso coffee
ทิรามิสุ

290

Fresh Fruit Salad
สลัดผลไมรวม

250

Thai Carving Fruit Platter
Seasonal fresh sliced fruit with fruit coulis
ผลไมสดตามฤดูกาล

250

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

CHILDREN'S MENU

THB

Deep Fried Chicken
ไกทอด

250

Carbonara
คาโบนาร�า

350

Fish & Chip
ฟ�ชแอนดชิปส

250

Hotdog
ฮอตดอก

210

Fried Rice
ขาวผัด

210

Mixed Grilled Sausage
ไสกรอกรวมมิตร

210

Pork Tenderloin Steak
สเตกหมูเทนเดอร�ลอยน

250

Yellow Noodle Soup
บะหมี่น�ำ

210

Mushroom Soup
ซุปเห็ด

210

Corn Soup
ซุปขาวโพด

V

V

Potato Soup
ซุปมันฝร��ง

H : healthy
V : vegetarian
: gluten free
: contains nuts

210
V

210

อาหารเพ�อ
่ สุขภาพ
อาหารมังสวิรตั ิ
ปราศจากกลูเตน
มีสว นผสมของถัว�

All prices are net and inclusive of service charge and government tax

FOOD

