
Lunch Menu





Coast Caesar ซีซ่าร์สลัด  280 
Heart of romaine, Spanish anchovy, 

Parmigiano Reggiano, French baguette crisps

Add your favorite:
Rubbed lime and basil grilled chicken breast 370
เพิ่มอกไก่หมักมะนาวย่างกับโหระพา
Flash cooked sea prawns  470 
เพิ่มกุ้ง
Home smoked Tasmanian salmon  410 
เพิ่มปลาแซลมอนรมควัน

Blue swimmer crab 450
Avocado and pomelo segments

in a light lemon zesty mayonnaise 

ยำาเนื้อปูกับส้มโอและอาโวคาโด มายองเนสเลมอน 
ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ยยยยยยยยยยยยย
Tasmanian salmon 460
Shaved fennel, arugula, green apple & radish
ปลาแซลมอนย่าง เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก, 
เฟนเนล, ร็อกเก็ต, แอปเปิ้ลและเรดิช

Green papaya salad  320
Served with polenta crusted soft shell crab
ส้มตำาปูนิ่มคลุกเกล็ดข้าวโพด

Spicy seared shrimp tostada  300
Avocado, tomato-mango salsa 

with refried beans, coriander on crispy tortilla
กุ้งย่างรสเผ็ด เสิร์ฟกับสลัดผักต่างๆ บนแป้งตอร์ตียา

Lebanese fattoush salad  240
With crispy pita chips and lamb gyros, 
refreshing salad of tomato, cucumber, 

broad beans, chickpea, red radish and lime
สลัดผักสไตล์เลบานอนกับเนื้อแกะกีโรส และแป้งพิตา

Roasted squash, beetroot   240
and feta cheese salad
Crunchy iceberg, rocket 

Italian prosciutto and olive oil drizzles
สลัดฟักทอง, บีตรูตและชีสเฟต้า

Grilled tiger prawns on succotash  460
Summer salad with broad beans, cherry tomatoes 

and grilled sweet corn drizzled with lime
กุ้งย่าง เสิร์ฟกับสลัดข้าวโพดและถั่ว

Steamed south Pacific snow fish steak 480
Broad beans, cucumber, feta cheese, cherry tomato, 

onion, mango and coriander vinaigrette
ปลาหิมะนึ่ง ถั่วบรอดบีน, แตงกวา, ชีสเฟตต้า, มะเขือเทศเชอร์รี่, 
หอมหัวใหญ่ และมะม่วงพร้อมซอสผักชี

Salads  
สลัด 
Baht

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Fettuccine with artichoke hearts  350 
Sun-dried tomatoes and char-grilled zucchini
เส้นเฟตตูชินี่กับอาร์ทิโชกและมะเขือเทศแห้ง

Coast tagliatelle   420
Hand-picked seafood, flash-fried cherry tomatoes, 

broad beans and saffron dill beurre blanc
เส้นตาเกลียเตลเล่กับซีฟู้ดและแซฟฟรอน

Asian vongole pappardelle 320
Ginger infused white clams with sake and zucchini
เส้นแปปปาร์เดลเล่กับหอยตลับ, ขิง, สาเกและซูชินี่

Rigatoni with a prawn and mushroom 320 
lemongrass skewer
Served with roasted red bell pepper coulis and basil 
เส้นริกาโตนีผัดซอสพริกยักษ์พร้อมเห็ดและกุ้งเสียบตะไคร้

Spaghetti with warm smoked salmon 380                                     
Garlic, chili, rocket leaves, sun-dried tomato, capers 

in white wine infused cream sauce
เส้นสปาเก็ตตี้ครีมซอสกับปลาแซลมอนรมควัน

Baht

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts

Pasta and Risotto
พาสต้า และข้าวริซอทโต้



Pasta and Risotto
พาสต้า และข้าวริซอทโต้

Baht

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Wagyu beef ragout 480
with pappardelle pasta 
Porcini mushrooms, tomato confit, 

garlic, parsley and parmesan
สตูว์เนื้อ เสิร์ฟพร้อมเส้นเส้นแปปปาร์เดลเล่

Spaghetti carbonara 280
Crispy bacon, egg yolk and parmesan
เส้นสปาเก็ตตี้ครีมซอสกับเบคอน

Seafood risotto 420
Clams and local seafood
ซีฟู้ดรีซอตโต

Penne with smoked chorizo  320
and grilled chicken
Tossed in extra virgin olive oil, garlic, wild mushrooms, 

Espelette chili and a dash of cream
เส้นเพนเน่กับไส้กรอกโชริโซและไก่

Black truffle and mushroom risotto 380
Slow cooked Arborio rice risotto enriched 

with French butter & green asparagus tips
รีซอทโต้เห็ดทรัฟเฟิลและเห็ดต่างๆ

Lemongrass marinated chicken  330
and mushroom skewer
Served with fettuccini 

in a mascarpone cream sauce
ไก่หมักตะไคร้และเห็ด 
เสิร์ฟพร้อมเส้นเฟตตูชินี่ในซอสชีสมาสคาร์โปน



Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Baht

Down under burger 430
Aussie angus beef burger with fried egg,

smoked bacon, cheddar and beetroot relish
เบอร์เกอร์เนื้อ ไข่ดาว, เบคอน, ชีสเชดดาร์ และแยมบีตรูต

The Coast burger 400
Wagyu beef patty, melted cheddar cheese, 
onion jam, chopped iceberg, Bloody Mary 
BBQ sauce and house pickled cucumber 
เบอร์เกอร์เนื้อวากิว, ชีสเชดดาร์, หัวหอมผัด, 
ผักกาดแก้ว, บาร์บีคิวซอสและแตงกวาดอง

Tropical chicken burger 320
Char-grilled chicken breast in a bun with 
capsicum spread, cheddar cheese, 
cherry tomato salsa, roasted Thai jalapeno chilies
เบอร์เกอร์ไก่ย่าง, ซอสพริกยักษ์, ชีสเชดด้า, 
ซัลซามะเขือเทศเชอร์รี่และพริกย่าง

Slipping & sliding 470
Four Wagyu beef sliders, with pepper jack cheese, 

mustard and sour cream sauce served on brioche buns
เบอร์เกอร์เนื้อวากิว 4 ชิ้น กับชีสพริกไทย เสิร์ฟพร้อมซอสมัสตาร์ด, 
ครีมเปรี้ยวและขนมปังหวาน

Thai satay wrap 320
Mixed lettuce, char-grilled chicken satay, 

pickles and peanut sauce
สะเต๊ะไก่และผักต่างๆ ห่อด้วยแป้งตอร์ติยาพร้อมซอสถั่ว

Open-faced focaccia 350 
Hummus spread and topped with a salad 

of rocket, sun-dried tomato, capsicum, 
shallots, grilled chicken and lamb strips
อกไก่ย่าง, เนื้อแกะและสลัดผัก เสิร์ฟบนขนมปังฟอคคาเชีย

All burgers & more served with potato wedges
เบอร์เกอร์ทุกชนิด เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่ง

Burgers & More
เบอร์เกอร์และอื่นๆ

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Burgers & More
เบอร์เกอร์และอื่นๆ

Baht

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

The Coast club 300
Triple layers of toasted bread, 

mayonnaise, lettuce, tomato, cheddar, 

egg, crispy bacon and chicken breast
คลับแซนด์วิช

Philly cheese and steak 450
Marinated sirloin strip’s with onion gravy, 

green and red peppers, melted cheddar cheese 

on a French baguette
เนื้อสันนอกผัดพริกยักษ์โรยชีสในขนมปังฝรั่งเศส

Andaman prawn and avocado wrap 380
Poached sea prawns, tomato coriander salsa, 

yellow mango and wasabi cream
แป้งห่อกุ้ง, ซัลซามะเขือเทศ, มะม่วงและครีมวาซาบิ

Crunchy artisan French baguette  450
Dijonnaise spread, crunchy iceberg, 

Paris ham, brie cheese and gherkins
แซนด์วิชปารีสแฮม, บรีชีส, แตงดอง 
พร้อมผักและดิจองมัสตาร์ดในขนมปังฝรั่งเศส

Quesadilla 340
Floured tortilla with cheese, tomato salsa, 

guacamole, sour cream, your choice 

of chicken or vegetables
แป้งตอร์ติยาไส้ชีสกับไก่หรือผัก เสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศซัลซ่า, 
อโวคาโดซัลซ่า, ครีมเปรี้ยว

Butter chicken   420
With rice, naan, pappadom and mango chutney
แกงไก่อินเดีย เสิร์ฟพร้อมข้าว, แป้งนาน, 
แป้งปัมปาดัมและซอสมะม่วง

Beef Stroganoff  620
Sautéed beef slices with mushrooms 

and onions in a creamy sauce
เนื้อสโตรกานอฟฟ์ เนื้อผัดครีม, เห็ด, หัวหอมใหญ่สไตล์รัสเซีย

Low GI, smoked salmon 7 grain bagel 340
Mesclun salad, house pickled cucumber, 

shallots and honey mustard dill sauce
ปลาแซลมอนรมควัน, ผักสลัด, 
แตงดองและมัสตาร์ดในขนมปังบาเกล

All burgers & more served with potato wedges
เบอร์เกอร์ทุกชนิด เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่ง



Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Baht

Coast nachos  320
Topped with slow cooked beef, chunky tomato 

sauce, cheddar, guacamole and sour cream

นาโชส์หน้าเนื้อ, มะเขือเทศ, ชีส, อาโวคาโดและครีมเปรี้ยว

Angry tuna 340
Akami tuna, coconut, avocado, ripe mango, 

chilli salad and crispy won ton chips
ทูน่าย่าง เสิร์ฟบนสลัดอาโวคาโด, มะม่วง และเกี๊ยวทอด

Tempura prawns  450
Thailands Singha beer tempura 

with tiger prawns and Thai seafood sauce
เทมปุระกุ้งลายเสือในแป้งเบียร์สิงห์ เสิร์ฟพร้อมซอสซีฟู้ด

Crispy fried calamari 320
With aioli sauce 
ปลาหมึกทอดกับซอสกระเทียมมายองเนส

Chicken in a basket 280
Crispy and tasty bits of chicken

home-made BBQ and tartar sauce
ไก่ตะกร้า

Vietnamese fresh spring rolls 260
Stuffed with prawns, crisp vegetables, 

aromatic herbs and jalapeno mango salsa
เปาะเปี๊ยะสดไส้กุ้งลายเสือ, 
ผักต่างๆ สมุนไพรและพริกฮาลาปิโน กับมะม่วงซัลซา

Bites 
เมนูทานเล่น 

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Parma ham with rocket  500
Tomato, mozzarella, 

Parma ham, rocket

ปาร์ม่าแฮมกับผักร็อกเก็ต

360 degrees 420
Tomato, mozzarella, Parma ham, 

artichokes, olives, mushrooms
ปาร์ม่าแฮม, อาร์ทิโชก, มะกอก, เห็ด

Margherita 300
Tomato, mozzarella, basil
มาร์การิต้า มะเขือเทศ, ชีส, โหระพา

Pepperoni calzone 360
Tomato sauce, red onions, olives, artichokes, 

capsicum, ricotta and mozzarella
พิซซ่าพัฟเปปเปอร์โรนี่

Bianca 300
Garlic butter, mozzarella cheese
เนยกระเทียม, ชีสมอสซาเรลล่า

Woodsman  450
BBQ based mozzarella, chorizo, 

ground Wagyu beef, spicy Italian sausage,

sun-dried tomato, red onion, parsley
ซอสบาร์บีคิว, โชริโซ, เนื้อบด, ไส้กรอกอิตาเลี่ยน, 
มะเขือเทศแห้ง, หัวหอม

Chicken pumpkin gorgonzola 360
White sauce based with mozzarella 

and chopped parsley
ไก่, ฟักทอง และชีสกอร์กอนโซล่า

Scandinavian smoked salmon 360
White sauce, capers, fennel, dill and watercress, 

spring onion, cream cheese
ปลาแซลมอนรมครัว

Thai seafood pizza 370
Spicy tomato sauce, prawns, scallop, squid, 

mussels, shallots, cherry tomato and herb mix
ซีฟู้ด สไตล์ไทย

Krapao gai 300
Spicy fried chicken with hot basil leaves, fried egg, 

Thai jalapenos, tomato and mozzarella cheese
กะเพราไก่

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Wood Fired Pizza
พิซซ่า

Baht

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Baht

Half dozen of Fine de Claire 550
Red wine vinegar, shallots, lemon wedges
หอยนางรมฝรั่งเศส 6 ตัว

Tasmanian salmon steak  570
Mediterranean vegetable caponata
สเต็กปลาแซลมอน เสิร์ฟพร้อมผักต่างๆ สไตล์คาโปนาต้า

Coastal snapper fillet 400 
Pan-fried in extra virgin olive oil, mushrooms, sugar pear, 
cherry tomato balsamic reduction and yellow lemon
ปลากะพงขาวย่างพร้อมเห็ด, สาลี่, 
มะเขือเทศเชอร์รี่ ซอสบัลซามิกและเลมอน

Coast fish n’chips  400
Battered snapper, 

fat chips, malt vinegar & tartar sauce
ฟิชแอนด์ชิปส์

Line caught catch of the day 400
Heart of palm salad, fresh lime and Thai seafood dressing
ปลากะพงย่าง เสิร์ฟพร้อมยำายอดมะพร้าว

Tiger shrimp pil pil  430 
Spicy seared with garlic and cherry tomato, 

oven fresh focaccia
กุ้งลายเสือย่างกับกระเทียมและมะเขือเทศเชอร์รี่ 
เสิร์ฟบนขนมปังฟอคคาเชีย

Coast Seafood
ซีฟู้ด

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Baht

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Sea prawns phad Thai 320
Classic wok-fried rice noodles with sea prawns

ผัดไทยกุ้งสด

Coastal fried rice 320
Curried fried-rice with pineapple and sea prawns
ข้าวผัดสับปะรดกุ้งและไก่

Tom yum goong 350
Legendary creamy hot and sour soup 

with Thai herbs, prawns and mushrooms
ต้มยำากุ้ง

Crispy prawn cakes ‘Tod Mun’  320
Classic minced prawns, 

golden fried home-made plum sauce
ทอดมันกุ้ง

Thai hot basil kaprao
Wok-fried meat with chili, 

hot basil leaves and fried egg
ข้าวกะเพราและไข่ดาว

Your choice of: 
Minced chicken 260
กะเพราไก่

Minced pork 260
กะเพราหมู

Minced beef 280
กะเพราเนื้อ

Mixed seafood 280
กะเพราซีฟู้ด

Siam Coast
อาหารไทย

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Baht

Char Grilled
อาหารย่าง

Australian sirloin steak 250gr  1,500
เนื้อสันนอกออสเตรเลีย 250 กรัม

Australian black angus  1,800
tenderloin 250gr 
เนื้อสันในแองกัส ออสเตรเลีย 250 กรัม

Dukkah spiced chicken breast 380
อกไก่ย่างกับถั่วและเครื่องเทศต่างๆ

Free range duck breast 450
อกเป็ดย่าง

*All meats are chilled and a minimum of 120 days aged

Choice side dishes THB 130
Black truffle infused mashed potato

Sautéed seasonal vegetables

Country potato wedges

Grilled polenta

Roasted potato

Jacked potato

Waffle fries

Shaved fennel salad

Sautéed wild mushrooms with herbs

Sauces
Jack Daniels bacon sauce, Sauce béarnaise,

Peppercorn sauce, Forest mushroom sauce,

Lemon butter sauce, Thai spicy seafood sauce,

Chimichurri, Tomato salsa, Pineapple salsa,

Thai E-sarn sauce

นนนนนนนนนนนน
เครื่องเคียง 
มันบดกับเห็ดทรัฟเฟิล, ผักต่างๆผัดเนย
มันฝรั่งเสี้ยว, เค้กข้าวโพดย่าง, มันฝรั่งอบสมุนไพร
มันฝรั่งอบชีส, มันฝรั่งตารางทอด, สลัดเฟนเนล
เห็ดผัดเนยและสมุนไพร

ซอส
ซอสเบคอน, ซอสเบอร์เนส, ซอสพริกไทยอ่อน
ซอสเห็ด, ซอสเนยมะนาว, ซอสซีฟู้ด, ซอสผักชี
ซัลซามะเขือเทศ, ซัลซาสับปะรด, น้ำาจิ้มแจ่ว

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Baht

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Flash fried salt and pepper calamari  150
with spicy seafood sauce
ปลาหมึกผัดเกลือพริกไทย

Eastern style pork neck  150 
with Thai herb sauce
คอหมูย่าง

Sun-dried pork strips  150 
with Siracha ginger sauce
หมูแดดเดียว

Crispy lemongrass chicken wing sticks  150 
with sweet chili sauce
ปีกไก่บนย่างตะไคร้

Grilled Australian striploin beef skewer  190
with Thai chimmichuri chili sauce
เนื้อย่างกับซอสผักชี

Spicy papaya and Granny Smith salad  150
with grilled chicken wing sticks
ส้มตำามะละกอและแอปเปิลกับปีกไก่บนย่าง

Crispy prawn cake patties  150
with apricot-plum sauce
ทอดมันกุ้ง

Spicy pork ribs  160 
with ginger BBQ soya sauce
ซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิว

Thai Tapas 
ทาปาสไทย

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Baht

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Astroblast  sliders 190
Two mini Wagyu beef burgers 

with lettuce, tomato and onion
แอสโทรบลาสท์ สไลเดอร์
เบอร์เกอร์เนื้อวากิว 2 ชิ้น กับผักกาดแก้ว, 
มะเขือเทศและหัวหอมใหญ่

Explore dora’s tempura fish  190
and vegetables
With sesame, soya ginger sauce and ketchup
ดอร่าดิเอกซ์พลอเรอร์ 
เทมปุระปลาและผักกับงา, 
ซอสถ่ัวเหลืองกับขิงและซอสมะเขือเทศ

Peppa pig’s favorite pizza 190 
Tomato, mozzarella with a sprinkling of oregano
เป๊ปป้าพิก พิซซ่า 
มะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลล่าและออริกาโน

Pokémon chicken fingers 190
Marinated chicken fillet in Thai spices, 

served with Asian slaw and peanut sauce
โปเกมอน ไก่ทอด
หมักด้วยเครื่องเทศ เสิร์ฟพร้อมสลัดแบบเอเซียและซอสถั่วเหลือง

Miss rabbit bake 190
Macaroni bolognese with cheese
มิสแรบบิท เบค 
เส้นมะกะโรนี่ซอสเนื้อและชีส

Numb chucks wrap 190
Fresh roast chicken in a floured tortilla with sour cream, 

tomato salsa and guacamole on the side
นัมบ์ ชังค์แร็พ 
ไก่อบห่อด้วยแป้งตอร์ตียา 
เสิร์ฟพร้อมครีมเปรี้ยว, มะเขือเทศซัลล่า และอโวคาโดซัลซ่า

Just for Kids
เมนูสำาหรับเด็ก

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts



Baht

Plus prevailing Government tax and service charge
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการ

Coast Sweets
ของหวาน

Frozen key lime pie 220
with vanilla crème anglaise
พายมะนาว

Sticky banana pudding  200
rum caramel, vanilla ice cream & crispy nuts
พุดดิ้งกล้วยและไอศกรีม

Tropical mango cheese cake 200
with lemon & lime sherbet
ชีสเค้กมะม่วงกับเชอร์เบท

Baked Alaska 220 
Italian meringue, vanilla & strawberry ice cream 

with raspberry sauce
เมอแรงค์กับไอศกรีมวานิลลาและสตรอว์เบอร์รี ซอสราสเบอร์รี่

Chocolate brownie 200
almond brownie, dark chocolate mousse, 

whipping cream and vanilla ice cream
บราวนี่ช็อกโกแลตกับไอศกรีมวานิลลา

Passion fruit crème brûlée 200
with brown sugar & almond tuile
แครมบรูว์เล่ เสาวรส

Coconut panna cotta 200
spice roasted pineapple and coconut ice cream
พันนาค็อตตามะพร้าว

Seasonal fresh cut fruits 180 
ผลไม้ตามฤดูกาล

Ice cream and sherbet
selection per scoop 120
ไอศกรีม และเชอร์เบท

Vanilla, Javabica almond, 
Green tea, Chocolate,
Chocolate chip, Fudge chunk & chip,
Strawberry cheesecake, Pistachio

Lemon sherbet, Orange sherbet,

Raspberry sherbet
 
วานิลลา, กาแฟอัลมอนด์ , ชาเขียว, ช็อกโกแลต 
ช็อกโกแลตชิพ, ฟัดจ์ ชังค์&ชิพ, 
พิสตาชิโอ, สตรอว์เบอร์รี่ชีสเค้ก 
เชอร์เบทมะนาว, เชอร์เบทส้ม
เชอร์เบทราสเบอร์รี่

Vegetarian

Contains pork Contains alcohol

Contains nuts




