
All prices are in THB subject to 10% service charge and applicable Government tax 

COAST 
 

TOSSED 

ทอส 

BLUE SWIMMER CRAB, AVOCADO AND POMELO SEGMENTS  
in light lemon mayonnaise 380 

สลดัป ูกบัอโวคาโด และสม้โอ  ในซอสมายองเนส มะนาว 
 

DUKKAH SPICED CHICKEN SUPREMES 
Dry rubbed and char grilled chicken breast,  

chick peas and roasted vegetables 310  
สลดัอกไก่ยา่งกบัฮาเซลนทั ถั�วลูกไก่ และสลดัผกัยา่ง 

 

SUSTAINABLE TASMANIAN SALMON  
Grilled to pink core, shaved fennel, arugula, green apple, radish 390 

สลดัปลาแซลมอน  กบัเฟนเนล ผกัร๊อคเกต็ แอปเปิ&ลเขียว และ แรดิช 
 

GREEN PAPAYA SALAD 
polenta crusted so5 shell crab 300 

ส้มตาํไทย กบั ปนิู�มทอด 

 

CLASSIC TOSSED 

คลาสสิก ทอส 
 

COAST CAESAR 

โคสทซีซ่าร์  
Heart of romaine, Spanish anchovy,  

Parmigiano Reggiano cheese, French bague7e crisps 290 
สลดัซีซ่าร์ 

 
Add your favourite: 

เพิ�มตามความชอบ 
 

*Lime and basil rubbed grilled chicken breast 360 
อกไก่ยา่ง 

 
*Cooked sea prawns 360 

กุง้ยา่ง 
 

*Home made smoked Tasmanian salmon 360 
ปลาแซลมอนรมควนั 

 
 
 



All prices are in THB subject to 10% service charge and applicable Government tax 

THAI BUFFALO MOZZARELLA CHEESE,  
CHERRY TOMATOES THREE WAYS AND AVOCADO 

Mix of fresh, confit and semi sun-dried tomatoes, tossed in classic pesto 310 
สลดัมอซซาเรลลา่ชีส กบัอโวคาโดและมะเขือเทศราชินี ในซอสโหระพา 

 

GRILLED TIGER PRAWNS ON SUCCOTASH 
Summer salad with broad beans, cherry tomatoes and grilled sweet corn,  

drizzled with lime 360 

สลดักุ้งกลุาดาํ กบัมะเขือเทศราชินี ข้าวโพด และ ถั$ว ปรุงรสด้วย มะนาว  
 

FOCCACIA TWIST FOR 50 THB EXTRA 
Choose any of the above “Classic tossed” salads and have them  

served in a freshly baked flat bread from the wood fire oven. 

ถา้อยากจะทาํเป็นแซนวิชในขนมปังฟอคคาเซีย โดยเลือกจากเมนูอาหาร ในหมวด คลาสสิกทอส บวกเพิ�มอีก 12 บาท 

 

ICE COLD SOUP 

ซุปเยน็ 

 

CHILLED GAZPACHO 
topped with Greek salsa on garlic croutons 170 

ซปุมะเขือเทศเยน็  
 

BE THE CHEF 380   
Create your very own salad 

ทาํสลดัตามความตอ้งการ 

  
THE LEAF BASE (2) 

ผกัใบ เลือกได ้3 ชนิด 
Romaine / Iceberg / Red Oak / Green Oak / Radicchio / Rocket / COAST MIX 

ผกักาดโรเมน / ผกักาดแกว้ / ผกักาด เร้ดโอค้ / ผกักาด กรีนโอค้ / แรดิชิโอ / ผกัร๊อคเก็ด / ผกัรวม 

 
VEGGIE & FRUITS (UP TO 4) 

ผกัและผลไม ้เลือกได ้5 ชนิด 
Tomatoes / Cucumber / Red radish / Mixed Capsicums / Carrots / Asparagus /  
Olives / Shallots / Mushrooms / Celery / Fennel / Avocado / Beets / Broccoli / 

Sweet Corn / Orange segments / Grapes / Apples / Watermelon / Pomelo 

มะเขือเทศ / แตงกวา / เรดิชแดง / พริกหวาน / แครอท / หน่อไมฝ้รั�ง / มะกอก / หอมแดง / เห็ด / คื�นไช่ฝรั�ง / เฟนเนล  
/ อโวคาโด / บีทรูท / บลอคโคลี� / ขา้วโพด / ส้ม / องุ่น / แอปเปิ& ล / แตงโม / ส้มโอ 
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PROTEIN (2) 

โปรตีน เลือกได ้3 ชนิด 
Cajun Chicken Strips / Smoked Salmon / Shrimps / Crispy Sea bass /  

Butcher Ham / Feta Cheese / Parmesan Cheese / Goat Cheese / Boiled Egg 

เนื&อไก่ / ปลาแซลมอนรมควนั / กุง้ / ปลากระพงทอด / แฮม / เฟตา้ชีส / พาเมซานชีส / โกทชีส / ไข่ตม้ 

 
TOSSED WITH (1) 

นํ&าสลดั เลือกได ้8 ชนิด 
French dressing / Thousand Island dressing / Balsamic dressing /  

Lemon Honey Dressing / Caesar dressing / Olive oil / Balsamic vinegar /  
Fresh Lime 

นํ&าสลดัเฟร้นช / นํ&าสลดัเทา้ซนัไอร์แลนด ์/ นํ&าสลดับลัซามิค / นํ&าสลดันํ&าผึ&งมะนาว /  นํ&าสลดัซีซาร์ /  

นํ&ามนัมะกอก / นํ&าส้มบลัซามิค / นํ&ามะนาว 

 
FINAL TOPPINGS (2) 

ทอ้ปปิ& ง เลือกได ้3 ชนิด 
Fresh Herbs / Garlic Croutons / Crispy Pita Chips / Walnuts  

สมุนไพร / ขนมปังกระเทียม / พิตา้กรอบ / ถั�ววอลนทั 
 

 

BRUSCHETTA 

บรูสเกตต้า 
 

GARLIC WITH PARSLEY SALSA 85 

กระเทียมและพาร์สลี� ซลัซา  
 

HAM AND CHEESE 140 

แฮมและชีส 

 
SMOKED SALMON, OLIVES AND SOUR CREAM 170 

ปลาแซลมอนรมควนั มะกอก และครีมเปรี& ยว 

 
PARMA HAM AND ROCKET 170 

ปาร์มาแฮมกบัผกัร๊อคเก็ต 

 
MUSHROOMS AND PARMESAN 130 

เห็ดกบัชีสพาเมซาน 
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PASTA & RISOTTO 

พาสต้า และ ริซอตโต้ 

 

BLACK TRUFFLE AND MUSHROOM RISOTTO 
Slow cooked Arborio rice enriched with French bu7er,  

green asparagus Mps 370 

ขา้วริซอตโต ้ผดักบัเห็ดทราฟเฟิลดาํ และ หน่อไมฝ้รั�ง 

 

PENNE WITH SMOKED CHORIZO AND CHICKEN BREAST 
Tossed in extra virgin olive oil, garlic, wild mushrooms,  

espele7e chili and a dash of cream 370 

เพนเน่ ผดักบัไส้กรอกโชริโซหมู อกไก่ เห็ด และครีม 
 

PAPPARDELLE WITH LOCALLY HARVESTED CLAMS  
Cooked the tradiMonal ‘bianco’ way with garlic, chili,  
extra virgin olive oil and splash of Chardonnay 350 

ปาปาเดล ผดักบัหอย กระเทียม และพริก 
 

FETTUCCINE WITH ARTICHOKES & SUNDRIED TOMATOES 
char-grilled zucchini 290 

เฟตตูซินี� ผดักบั อาติโช๊ค มะเขือเทศ และแตงซุคินี�ยา่ง 
 

COAST TAGLIATELLE 
Hand-picked seafood, flash fried cherry tomatoes,  

broad beans and saffron dill beurre blanc 390  

ตาเกลียตาเล่ ผดักบัอาหารทะเล มะเขือเทศ และถั�ว 
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BURGERS & MORE 

เบอร์เกอร์ และ แซนวชิ 
DOWN-UNDER 

Aussie Angus beef burger with fried egg, smoked bacon,  
cheddar cheese and beetroot relish 380 

เบอร์เกอร์ กบัเนื&อแองกสัจากออสเตรเลีย ไข่ดาว เบคอน ชีสเชดดา้ และ บีทรูท เรริช 
 

THE COAST CLUB 
Triple layers of toasted bread, mayonnaise, le7uce, 

tomatoes, cheddar cheese, egg, crisp bacon and chicken breast 340 

คลบัแซนวิช กบัผกักาด มะเขือเทศ ชีสเชดดา้ ไข่ เบคอน และอกไก่ยา่ง 
 

CRISPY CHICKEN 
Crunchy chicken fillet burger, cheddar cheese,  
laced with aioli lime, le7uce and tomatoes 320 

เบอร์เกอร์ไก่ทอด กบัชีสเชดดา้ ผกักาด และมะเขือเทศ เสิร์ฟกบั ไอโอลี�ซอส 
 

THE MEXICAN TORTILLA WRAP 
St James smoked salmon, guacamole and tomato salsa 410 

แผน่แป้งตอร์ตียา่ กบัปลาแซลมอนรมควนั กวัคาโมเล และ ซลัซา มะเขือเทศ 
 

BEACH SLIDERS TRIO 
Mini burgers with so5 brioche bun 390 

* Smoky BBQ beef with BLT (bacon, le7uce, tomatoes) 

ขนมปังบริยอช กบัเนื&อววับดยา่ง เบคอน ผกักาด และมะเขือเทศ 
* Thai spiced chicken with home made Sriracha sauce,  

ขนมปังบริยอช กบัเนื&อไก่ยา่ง และซอสพริก 
*Lamb laced with aioli and topped with feta cheese crumb 

ขนมปังบริยอช กบัเนื&อแกะบดยา่ง ไอโอลี�ซอส และชีสเฟตา้ 
 

ANDAMAN PRAWNS & AVOCADO WRAP 
Poached sea prawns, tomato coriander salsa,  

yellow mango, wasabi cream 390 

แผน่แป้งตอร์ตียา่ กบักุง้ตม้ ซลัซามะเขือเทศ มะม่วงสุก และวาซาบิครีม 
 

PHILLY CHEESE AND STEAK 
Marinated sirloin strips with onion gravy, peppers,  

melted cheddar cheese in French Bague7e 450 

แซนวิชขนมปังฝรั�งเศส กบัเนื&อสนันอก หวัหอม และชีสเชดดา้ 
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SIAM COAST… 

สยามโคสท 
 

SEA PRAWNS PHAD THAI 
Classic wok fried rice noodles Thai style with sea prawns 360 

ผดัไทยกุง้สด 
 

COASTAL FRIED RICE 
Curried fried rice with pineapple and sea prawns 310 

ขา้วผดัสบัปะรดกุง้ 
 

THAI HOT BASIL CHICKEN “KAPRAO” 
Wok fried minced chicken with chili, hot basil leafs and fried egg 300 

ผดักระเพราไก่ กบัไข่ดาว 

 
MALAYSIAN CHICKEN SATAY  

48 hours marinated grilled chicken skewers, slow cooked peanut sauce 290 

สะเตะ๊ไก่ 

 
CRISP PRAWN CAKES “TOD MUN” 

Classic minced prawns, breaded and golden fried cakes,  
home made plum sauce 250  

ทอดมนักุง้ 
 

TOM YUM GOONG 
Legendary creamy hot and sour soup with Thai herbs,  

prawns and mushrooms 280 

ตม้ยาํกุง้ 
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BOARDS 

บอร์ด 
served with gherkins, olives, arMsan breads and crisps 

เสิร์ฟกบั แตงกวาดอง มะกอก ขนมปังอาติซาน และขนมปังกรอบ 
 

COAST BOARD – SELECTION OF FINE IMPORTED MEATS 520 
 

Prosciu7o di Parma – Parma ham 

ปาร์มาแฮม 
Salami Milano – Milanese salami 

มิลานซาลามี� 
Saucisse Perche – French dried pork sausage  

ไส้กรอกหมูแห้ง จากฝรั�งเศส 
Chorizo – Spanish cold smoked spicy dried sausage 

ไส้กรอกหมูรมควนั จากสเปน 
Pance7a – Italian rolled pork belly 

อิตาเลี�ยนเบคอน 
Coppa di Parma – cured pork shoulder 

เนื&อหมูช่วงไหล่มว้น 
Pork Rille7es – French pork confit in fat 

หมูบดปรุงรส จากฝรั�งเศส 
 

COAST CHEESE BOARD – SELECTION OF IMPORTED CHEESES 580 

 
Brie – from the town of Meaux in France 

บรีชีส 
Goat Cheese – Sainte Maure from Loire Valley in middle of France 

โกทชีส 
Parmigiano Reggiano – Italian 9 months ripened Parmesan Cheese 

พามิเจียโน เรกเจียโนชีส 
Gorgonzola – Blue Cheese from Piedmont in Italy   

กอร์กอนโซลาชีส 
Munster – from the Alsace region of France 

มนัสเตอร์ชีส 
Taleggio – medium so5 cow milk cheese from Italy 

ตาเลกจิโอชีส 
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BITEZ... 

ไบท ์

 
THE JAPANESE 250 

A plenMful selecMon of nigiri and maki rolls  
with premium akami tuna, Tasmanian salmon and white snapper 

ขา้วปั& น หนา้ปลาทูน่า ปลาแซลมอน และปลากระพงขาว 

 
COAST NACHOS 310  

topped with slow cooked beef,  
chunky tomato sauce, cheddar, guacamole and sour cream 

แป้งตอตีญ่า กบัเนื&อบด ซอสมะเขือเทศ เชดดา้ชีส กวัคาโมเล่ และซาวครีม 
 

CHICKEN IN A BASKET 250 
Crispy and tasty bits of chicken, homemade barbecue and tartar sauces 

ไก่ทอด กบับาร์บีคิวและทาร์ทาร์ซอส 

 
CHIMICHURRI BRUSCHETTA 350  

Char-grilled beef strips on house baked sour dough ciaba7a, 
with a tangy kick of chimichurri sauce 

ขนมปังเซียบตัตา้ กบัเนื&อสนันอก และซอสชิมิเชอริ 

 
PORK KNUCKLE SPRING ROLLS 190 

Slow cooked pork, spring onions, celery,  
sweet chili dip 

ปอเปี; ยะทอดสอดไส้เนื&อหมูช่วงขา 
 

ANGRY TUNA 270  
Akami tuna, coconut, avocado, ripe mango, chili salad,  

crispy won ton chips 

เนื&อปลาทูน่า กบัอโวคาโด มะม่วง และ แผน่เกี;ยวกรอบ 
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LOVE TO SHARE - TAPAS 

ทาพาส 

65 per tapas 

อยา่งละ <1 บาท 
585 for Tapas set (11 tapas) 

ชุดละ 1=1 บาท มีทั&งหมด 88 อยา่ง 
served with selecMon of breads and crisps 

เสิร์ฟกบัขนมปัง และขนมปังกรอบ 
 

SUN DRIED TOMATOES IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

มะเขือเทศอบในนํ&ามนัมะกอก 

GRILLED BUTTON MUSHROOMS WITH AGED BALSAMIC VINEGAR 

เห็ดกระดุมยา่ง กบันํ&าส้มบลัซามิก 

PARMIGIANO REGGIANO WITH PARMA HAM 

ปาร์มาแฮม กบั พามาเจียโน เรกเจียโนชีส 

SESAME CRUSTED SEARED TUNA WITH MANGO CHILI SALSA 

ปลาทูน่ายา่งกบังา เสิร์ฟกบัซลัซ่ามะม่วง 

WAGYU MEAT BALLS WITH TOMATO RELISH 

ลูกชิ&นเนื&อวากิวบด กบัซอสมะเขือเทศ 

SEARED TIGER SHRIMPS ON CANNELLINI BEANS 

กุง้กุลาดาํยา่ง กบัถั�วคนัเนลลินี� 

MARINATED KALAMATA OLIVES 

มะกอกดาํปรุงรส 

POACHED TIGER SHRIMPS WITH TOMATOES AND SHALLOTS 

กุง้กุลาดาํตม้ กบัมะเขือเทศ และหอมแดง 

CHORIZO SAUSAGE AND FRENCH BEANS 

ไส้กรอกหมูจากสเปน กบัถั�วแขก 

SEARED RED SNAPPER WITH SWEET CORN AND HERBS 

ปลากระพงแดงยา่ง กบัขา้วโพด และสมุนไพร 

GRILLED ARTICHOKE HEARTS 

หวัอาติโชค้ยา่ง 
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COAST SEAFOOD FEAST 

โคสทซีฟู้ดฟีส 

Choose your favourite seafood basket grilled to perfecMon  
and served with delicious home made sauces. 

Light cocktail sauce, tartar sauce, Thai spicy seafood sauce,  

tomato salsa, pineapple salsa. 

เลือกอาหารทะเลย่าง จากเมนูด้านล่าง เพื�อรับประทานกับซอสโฮมเมด 

ซอสคอ็กเทล/ซอสทาร์ทาร์/ซอสซีฟู้ด/ซัลซามะเขือเทศ/ซัลซาสับปะรด 

 

COAST @ HUA HIN – 1,800  

โคสทแอทหวัหิน 
One freshly poached Boston Lobster 

กุง้ลอบสเตอร์จากบอสตนั 
Four Tiger Prawns 

กุง้กุลาดาํ 
Four freshly shucked Fine de Claire Oysters 

หอยนางรม ฟิน เดอร์ แคล จากฝรั�งเศสสด 
One giant Blue Swimmer Crab 

ปูมา้นึ� ง 
 

COAST @ PATTAYA 1,600 

โคสทแอทพทัยา 
Two large Rock Lobsters 

กั&งหิน 
Four White Prawns 

กุง้ขาว 
500 gr. Green Lip Mussels 

หอยแมลงภู่ 
 Four Giant Scallops 

หอยเชลล ์
 

COAST @ PHUKET – 1,800 

โคสทแอทภูเก็ต  
One freshly poached Phuket lobster 

กุง้ลอบสเตอร์จากภูเก็ต 
Four Tiger Shrimps 

กุง้กุลาดาํ 
500 gr. Clams 
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WOOD FIRED PIZZA  

พิซซาเตาถ่าน 
 

MARGHERITA 
Tomatoes, mozzarella, basil 300 

มะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส โหระพา 
 

360 DEGREES 
 Tomatoes, mozzarella, Parma ham, arMchokes, olives, mushrooms 390 

มะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส ปาร์มาแฮม อาร์ติโช๊ค มะกอก และเห็ด 
 

PARMA WITH ROCKET 
 Tomatoes, mozzarella, Parma ham, rocket leaves 380 

มะเขือเทศ มอสซาเรลลาชีส ปาร์มาแฮม และใบร๊อคเก็ต 
 

WOODSMAN  
 BBQ based with ground beef, spicy Italian sausage, chorizo,  

sun dried tomatoes, red onions, mozzarella cheese and parsley 390 

บาร์บีคิวซอส เนื&อบด ไส้กรอกอิตาเลียน ไส้กรอกสเปน มะเขือเทศ หอมแดง มอสซาเรลลาชีส และใบพาร์สลี� 
 

PIZZA BIANCA 
Garlic bu7er, mozzarella cheese 280 

เนยกระเทียม และมอสซาเรลลาชีส 
 

VEGIPATCH 
Napolitana based with roasted capsicum, shallots,  

olives, cherry tomatoes, mushrooms and mozzarella cheese 320 

ซอสนาโปลีตานา พริกหวาน หอมแดง มะกอก มะเขือเทศ เห็ด และมอสซาเรลลาชีส 
 

THAI SEAFOOD LOVER 
Spicy seafood sauce with mozzarella cheese, prawns, calamari,  

mussels, shallots, cherry tomatoes and herb salad 370 

ซอสซีฟู้ ด มอสซาเรลลาชีส กุง้ หมึก หอย หอมแดง มะขือเทศ และสมุนไพร 
 

HAWAIIAN 
Tomatoes, local pineapple, butcher ham and mozzarella cheese 360 

มะเขือเทศ สบัปะรด แฮม และมอสซาเรลลาชีส  
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CARBONARA 
 Creamy base sauce with pance7a, onions,  

mozzarella cheese and topped with egg 340 

ซอสครีม อิตาเลียนเบคอน หอมใหญ่ มอสซาเรลลาชีส และไข ่
 

        THE GREEN CURRY 
Green curry paste, chicken, onions, mushrooms, coriander,  

sweet basil, mozzarella cheese 320 

พริกแกงเขียวหวาน เนื&อไก่ หอม เห็ด ผกัชี ใบโหระพา และมอสซาเรลลาชีส 
 

CALZONE 
Barbecued chicken, rico7a, mozzarella cheese,  

roasted pumpkin, mushrooms, garlic 340 

ไก่บาร์บีคิว รีคอตตาชีส มอสซาเรลลาชีส ฟักทองยา่ง เห็ด และกระเทียม 
 

 

COASTAL SEAFOOD  

โคสทอลซีฟู้ด 

TASMANIAN SUSTAINABLE SALMON STEAK 
Asian herb lime white wine sauce and Thai pilaf rice, 

seasonal vegetables 490 

สเตก็ปลาแซลมอลยา่ง กบัสมุนไพร ซอสไวน์ขาว ขา้วสวย และผกั 

 
COASTAL SNAPPER FILLET 

Pan fried in extra virgin olive oil ,  
pumpkin orange purée, seasonal vegetables, virgin tomato sauce 470 

ปลากระพงขาวยา่ง กบันํ&ามนัมะกอก ฟักทองบด ผกั และซอสมะเขือเทศ 

 

SEAFOOD DUO 
Oven backed snow fish and char-grilled Mger shrimps 

quickly seared ratatouille vegetables, extra virgin basil oil  580 

ปลาหิมะ และกุง้กลุาดาํยา่ง กบัผกั และซอสโหระพา 
 

COAST FISH N’ CHIPS 

Ba7ered snapper, fat chips, 
malt vinegar & tartar sauce 390 

ปลากระพงชุบแป้งทอด กบัมนัฝรั�งทอด นํ&าส้มมอ้ลท ์และซอสทาร์ทา 
 

 
 

 



All prices are in THB subject to 10% service charge and applicable Government tax 

CHAR GRILLED 

ของย่าง 
All meats are chilled and a minimum of 120 days aged. 

Served with your choice of one side dish and one sauce per dish. 

เนื&ออายมุากกวา่ 832 วนั และเก็บรักษาแบบควบคุมอุณหภูมิ 

AUSTRALIAN WAGYU SIRLOIN STEAK 250 GR. 890 

เนื&อสนันอกวากิว จากออสเตรเลีย 312 กรัม 

NEW ZEALAND BLACK ANGUS RIB-EYE STEAK 250 GR. 970 

เนื&อริบอายแบล็กแองกสั จากนิวซีแลนด ์312 กรัม 

AUSTRALIAN BLACK ANGUS TENDERLOIN 250 GR. 1,190  

เนื&อสนัในแบล็กแองกสั จากออสเตรเลีย 312 กรัม 

AUSTRALIAN AMBASSADOR LAMB RACK 360 GR. 1,470 

เนื&อซี�โครงแกะ จากออสเตรเลีย A<2 กรัม 

U.S. EAST COAST MAIN LOBSTER 500 GR. 1,390 

กุง้มงักร จากอเมริกา 122 กรัม 

LOCAL FARMED CHICKEN BREAST 390  

CHOICE OF SIDE DISHES  90  

เครื�องเคียง 
Black truffle infused mashed potato 

มนับดกบัเห็ดทรัฟเฟิลดาํ 
Sautéed seasonal vegetables 

ผดัผกั 

Country potato wedges 

มนัฝรั�งเสี& ยว 

Criss cross fries 

มนัฝรั�งแผน่ 

Sautéed wild mushrooms 

ผดัเห็ดป่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUCES 40 

ซอส 

Jack Daniel’s bacon 

แจค็เดเนียล เบคอน 

Béarnaise 

แบร์เนส 

Peppercorn 

ซอสพริกไทย 

Forest mushrooms 

ซอสเห็ด 

Thai spicy seafood 

ซอสซีฟู้ ด 

Tomato salsa 

ซลัซามะเขือเทศ 

Thai E-sarn sauce 

นํ&าจิ&มแจ่ว 

 



All prices are in THB subject to 10% service charge and applicable Government tax 

SWEET COAST 

ของหวาน 
 

KEY LIME PIE  
with citrus caramel 220 

พายมะนาว กบัซอสคาราเมล 
 

PINEAPPLE CARPACCIO 
Spiced syrup and coconut ice cream 160 

สบัปะรดสไลด ์กบันํ&าเชื�อม และไอศครีมมะพร้าว 
 

CHOCOLATE CHILI LAVA CAKE 
 Lightly spiced with raspberry coulis 200 

เคก้ช็อคโกแลต กบัซอสราสเบอรรี�  
 

CRÈMES BRÛLÉES FLAVOURS OF THAILAND 
Passion fruit, pandanus, coconut 200 

ครีมบลูเล่รสเสาวรส ใบเตย และมะพร้าว 

 
SEASONAL FRUIT PLATE 

Assortment of exoMc fresh fruits 200 

ผลไมร้วม 
 


