
ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรว�สชารจและภาษ�มูลคาเพ��ม 10%All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

      Vegetarian           Pork            Nut            Seafood

King Crab Cake    650
spicy yuzu mayonnaise, micro greens
เน้ือปูเสิรฟพรอมซอสมายองเนสสมยูซ�รสเผ็ดและยอดผัก

starters

Citrus and Juniper Cured Salmon    550
salmon caviar, cucumber-gin-sour cream
ปลาแซลมอนหมักสมซ�ตรัสและจูนิเปอรเสิรฟกับไขปลาแซลมอนซอส
คร�มเปร�ย้วผสมเหลายินและแตงกวา

Seared Foie Gras    620
sautéed Romaine lettuce, hazelnuts, sherry dressing
ตับเปดยางเสิรฟกับผักกาดโรเมนผัดและถั�วเฮเซลนัท
พรอมน้ำสลัดจากเหลาเชอรร่ี



salads

soup
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      Vegetarian           Pork            Nut            Seafood

Roasted Beetroot and Mesclun Mixed Salad    385
spiced pecan, goat cheese
สลัดบีทรูทอบและผักสลัดสดเสิรฟพรอมพ�แคนนัทและช�สนมแพะ

Blue Sky Niçoise Salad    480
seared tuna, poached egg, anchovy-olive tapenade
สลัดนิซัวสเสิรฟกับทูนายาง, ไขลวก, แอนโชว�แ่ละมะกอกบด

Anise-Scented Mushroom Soup    320
crisp onions
ซุปเห็ดกลิ�นโปยกั�กเสิรฟกับหัวหอมกรอบ

Boston Lobster Bisque    390
scented with Dynasty-made XO sauce
ซุปล็อบสเตอรและเอ็กซโอซอส



fish, seafood

Pan-Seared Turbot Fillet    1,150
with jumbo green asparagus, urchin, vermouth cream foam
ปลาตาเดียวเสิรฟพรอมหนอไมฝรั�ง, ซอสคร�มเหลาเวอรมูทผสมไขหอยเมน

Dry-Sured Salmon Steak    880
morel mushroom, sweet corn, yuzu hazelnut butter foam cream sauce
ปลาแซลมอนหมักเกลือและน้ำตาลยางเสิรฟพรอมเห็ดมอเรล,
ขาวโพดหวานและซอสสมยูซ�ผสมเนยถั�วเฮเซลนัทคร�มซอส

Sautéed Tagliatelle    850
with garlic, basil, Parmesan cheese and grilled half Canadian lobster, clam meat
พาสตาเสนแบนผัดเน้ือหอยลายน้ำมันมะกอก, กระเทียมและกุงล็อบสเตอรแคนาเดียนยางคร�ง่ตัว
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fish, seafood

Oven Baked Golden Snapper    590
broad beans, crispy bacon, saffron velouté
ปลากะพงอบเสิรฟกับถั�วบรอดบีนส, เบคอนกรอบและซอส
แซฟฟรอน

Seared Tiger Prawns    1,100
with Hokkaido scallops, preserved lemon,
green olives, coriander
กุงและหอยเชลลยางเสิรฟกับมะนาว, มะกอกเข�ยวและผักชี

Sea Bass “Saltimbocca”    570    
fresh sage, Parma ham, braised Le Puy lentils
ปลากะพงขาวเสิรฟพรอมเคร�อ่งเทศ, พารมาแฮมและถั�วเลนทิล

Live Boston Lobster    1,700
poached, grilled or “Thermidor”
กุงล็อบสเตอรบอสตัน : ลวก / ยาง / ล็อบสเตอรเทอรมิดอร์
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meat entrées

Sautéed Pork Tenderloin    650
and slow-cooked crispy belly, caramelised apple,
creamy lentil stew, Port wine jus
หมูสันในยางพรอมหมูสามชั�นกรอบเสิรฟกับแอปเป�ล,
คร�มถั�วเลนทิลและซอสพอรทไวน์

Slow-Braised Lamb Shank    850
sautéed gnocchi, red wine herb jus
ขาแกะตุนเสิรฟพรอมมันฝรั�งย็อคค่ี

Wagyu Chopped Steak Charcoal Burger    580
caramelised onion, garlic, Parmesan baked potato wedges
เบอรเกอรเน้ือวัววากิวเสิรฟพรอมมันฝรั�งอบกระเทียมช�สพารเมซาน

200 Days Aged Angus 83 T-bone Steak    1,800
truffle butter, mushroom ragout, red wine jus
เน้ือทีโบนแองกัส 200 วันเสิรฟกับเนยทรัฟเฟ�ลเห็ดผัดและซอสไวนแดง

“Steak-Frites”    1,450
Chilled US certified Angus prime strip loin (1855) herb butter, house-fries, sautéed vegetables
เน้ือสันนอกแองกัสเสิรฟพรอมเนยเคร�อ่งเทศ, มันฝรั�งทอดและผัดผัก
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bistro cuisine

Thai Beef Salad    350
wrapped in rice paper served with chili mayonnaise dip
ปอเปยะสดไสยำเน้ือสไตลไทยเสิรฟพรอมซอสมายองเนสรสเผ็ด

Seared Peppered Akami Tuna Loin    290
on Japanese coleslaw
อะคามิทูนาคลุกพร�กไทยดำยางเสิรฟพรอมโคลสลอวแบบญ่ีปุน

Bayonne Ham Wrap with Jalapeño    290
and chili chicken strips
ไกเจลาเปโนหอดวยบายอนเนแฮม

Cod Fritters    310
with mixed salad and balsamic dressing
ทอดมันปลาคอดและสลัดผัก
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bistro cuisine

Cold Cuts and Cheese Platter    560
Camerbert cheese, goat cheese, cheddar cheese
Paris ham, Jamon Serrano ham, mushroom sausage,
Spanish beef salami
แฮม เน้ือ หมูสไลดและไสกรอกเสิรฟพรอมช�ส

Lmported Hamachi Japanese Fish &
Oyster Tartar    1,100
Baeri royal caviar
ปลาฮามาจ�และหอยนางรมทารทารเสิรฟพรอมไขคาเว�ยร

Deep-Fried Calamari Rings    390
with lemon and mayonnaise dip
ปลาหมึกวงทอดเสิรฟพรอมมายองเนสมะนาว

Thai Green Mango Salad    390
salmon sashimi and spicy seafood
ยำมะมวงรสจัดสไตลไทยเสิรฟพรอมปลาแซลมอนสด
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desserts

Moelleux Au Chocolat    300
Molten Chocolate cake, vanilla sauce, fresh berries
(Pre-order 10 minutes in advance to allow a proper cooking process)

เคกช�อกโกแลตลาวาพรอมซอสวานิลลาและเบอรร�ส่ด (กรุณาสั�งลวงหนา 10 นาที)

Papaya Tart Confit    350
coconut ice cream, sesame biscuit, cardamom-
chocolate sauce
ทารตมะละกอเสิรฟกับไอศคร�มกะทิ

Profiteroles    300
Choux pastry, vanilla ice cream, warm chocolate sauce
โพฟ�ทเตอรโรลขนมหวานของฝรั�งเศสแปงสูตรพ�เศษสอดไส ไอศคร�มวานิลลาและซอสช�อกโกแลต


