


All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing government tax  %01 ม่ิพเา่คลูมีษาภะลแจ์ราชสิว์รอซเมวร่มไงัยวา่ลกงัดาคาร

Signature dishes        Spa Cenvaree recommendation       Vegetarian          Local Product        Pork        Nut

COLD STARTERS

Citrus & juniper cured salmon, salmon caviar, cucumber- gin –sour cream 
ปลำ ลป่ขไบักฟ์ริสเ์รอปเินูจะลแสัรติซม้สกัมหนอมลซแ ำ ้หเมสผวย้ีรปเมีรคสอซนอมลซแ ำ วกงตแะลแนิย ำ

550

Half Boston Lobster minute-poached, butter lettuce, elderberry vinaigrette
อเกอดดัลสำ้นะลแ์รอตเตับกัผมอ้รพฟ์ริสเกวลวัตง่ึรคร์อตเสบอ็ลนัตสอบ ่ีร์รอบเ์รอดเล

1,100

Marinated vine-ripened tomato, fresh Chiang Mai goat cheese, Balsamic gastrique sauce, Tabasco oil
จะพแมนสีชะลแสรงุรปกัมหนิวอืขเะม ำ ซลับสอซบักฟ์ริสเ่มหใงยีชเก ำ ทาบาสโกนัมำ้นะลแน้ขคิม

425

Air-dried Kampot pepper sausage, dried duck breast, roasted barley, curly endive   
้ขบักฟ์ริสเง้หแบอด็ปเกอะลแ ”ตปโมอ็กงอืมเ“ ำดทไกิรพกอรก้สไ ำวบำ ฟิดงอ็อกัผะลแว่ัค์ยล่เ์ร

950

HOT STARTERS

 Sautéed escargots, parsley-shallot coulis, saffron tuile 
บอรกนอรฟฟซแะลแ์ยีลส์ราพสอซบักฟ์ริสเดัผสศเง่ัรฝกาทยอห

550

King crab cake, spicy yuzu mayonnaise, micro greens
กัผดอยะลแด็ผเสรึซูยม้สสนเงอยามสอซมอร้พฟ์ริสเูปอ้ืนเดัลส

650

Seared foie gras, sautéed Romaine lettuce, hazelnuts, sherry dressing      
นำ้้มอ้รพทันลซเฮเว่ัถะลแดัผนมเรโดากกัผบักฟร์ิสเงา่ยด็ปเบัต ่ีร์รอชเา้ลหเกาจดัลส

620

 

SOUP

Boston lobster bisque, scented with Dynasty-made XO sauce  
สอซอโ์ซก็อเะลแร์อตเ์สบอ๊ลปุซ

390

Moroccan spiced lentil soup, air-dried duck breast, cumin crisps
บอรกา่รห่ียะลแด็ปเกอบักฟร์ิสเลิทนรเว่ถัปุซ

320

Anise-scented mushroom soup, crisp onions   
บอรกมอหวัหบักฟร์ิสเก๊ักย๊ปโน่ิลกด็หเปุซ

320

SALADS

Beetroot, apple, spring onions, cider vinaigrette   
ักบนำ้ฟ์ริสเมอหน้ตะลแล้ิปเปอแ ,ทูรทีบดัลส ์รอดเซไดัลส

270

Rocket salad, Balsamic dressing, Parmesan cheese   
มนำ้อ้รพฟ์ริสเตก็เคอร็กัผดัลส นาซมเ์ราพสีชะลแคิมาซลับดัลส

235

 
 
 

Additional seared foie gras to any salad
งา่ยด็ปเบัตม่ิพเ

 400

Simple mixed salad, red radish, cherry tomato, extra-virgin olive oil & vinegar or French dressing   
นำ้บักฟร์ิสเมวรดัลสกัผ ์ซน้รฟเดัลส

220

Blue Sky Niçoise salad, seared tuna, poached egg, anchovy-olive tapenade    
ดบกอกะมะลแ่ีวชโนอแ ,กวล่ขไ ,งา่ยา่นูทบกัฟร์ิสเ์สวัซินดัลส

480

ล

ข

ล

ล็

ล็



Frozen croquant vanilla crème brûlée, salted caramel sauce, apple 
”ยฟเ์ลลิม“ าลลินาว่ลเูรบมรคเ

300

Homemade lemon sorbet, mango dices, liquorice syrup                                                                            
ศทเมอเะชสอซมอ้รพงว่มะมดัลสนบฟ์ริสเวานะมสรทบเ์รอชเมีรคศอไ

350

Papaya tart confit, coconut ice cream, sesame biscuit, cardamom-chocolate sauce 
ิทะกมีรคศอไบักฟ์ริสเอกะละมต์ราท

350

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

1 า้นหงว่ลง่ัสาณุรก( ดส่ีร์รอบเะลแาลลินาวสอซมอ้รพาวาลตลแกโคอ็ชก้คเ      )ีทาน 0

300

DESSERTS

Profiteroles
Choux pastry, vanilla ice cream, warm chocolate sauce 

ลลินาวมีรคศอไ้สไดอสษศเิพรตูสง้ปแสศเง่ัรฝงอขนาวหมนขลรโ์รอตเทิฟพโ ตลแกโคอ็ชสอซะลแา

300                                                            

กอืลเถรามาส( ีชกัผะลแวยีขเกอกะม ,วานะมบักฟ์ริสเงา่ย์ลลชเยอหะลแงุ้ก รฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเงอ่ืรคเ )กัผดัผ /ยวสวา้ข /ดอทง่ั

Seared tiger prawns and Hokkaido scallops, preserved lemon, green olives, coriander  
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice or sautéed vegetables      

1,100

Additional seared Hokkaido scallops to any dish
ดโกไกอฮกาจ์ลลชเยอหม่ิพเ

310

FISH, SEAFOOD AND VEGETARIAN ENTRÉES

Steamed Norwegian salmon fillet, minted green pea quinoa, lemon butter     
วานะมยนเสอซะลแ์ทน้ิมบใ ,วันิวควยีขเว่ัถบักฟ์ริสเง่ึนนอมลซแาลป

880

Gluten-free soy bean tagliatelle, local Molène cheese & truffle emulsion, vine-tomato confit  
เอืขเะมะลแลิฟเฟัรทด็หเมฟโ ,่นเลเอมสีชบักดัผนตเูลก้รไลเลตเยีลเลทแน้สเ ทิฟนอคนิวศท

520

Beetroot risotto, broad beans, artichoke hearts, grilled romaine lettuce   
งา่ยนมเรโดากกัผะลแคชโิต์ราอ ,์สนีบดอรบว่ัถ ,ทูรทีบตโตอซิรวา้ข

380

Oven baked golden snapper, broad beans, crispy bacon, saffron velouté    
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice or sautéed vegetables   

)กัผดัผ /ยวสวา้ข /ดอทงั่รฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเงอื่รคเกอืลเถรามาส( นอรฟฟซแสอซะลแบอรกนอคบเ ,์สนีบดอรบวั่ถบักฟ์ริสเบองพะกาลป

590

Sea bass “saltimbocca”, fresh sage, Parma ham, braised Le Puy lentils  
ลิทนลเว่ัถะลแมฮแาม์ราพ ,ศทเงอ่ืรคเมอ้รพฟ์ริสเวาขงพะกาลป

570

200 days aged Angus 83 T-bone steak, truffle butter, mushroom ragout, red wine jus 
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice or saut éed vegetables  

)กัผดัผ /ยวสวา้ข /ดอทงั่รฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเงอื่รคเกอืลเถรามาส( งดแ์นวไสอซะลแ ดัผด็หเ ลิฟเฟัรทยนเบักฟ์ริสเนัว 002 สักงอแนบโีทอื้นเ

1,800

Australian Saltbush lamb loin, parsley risotto, baby carrots, Parmesan crisp       
ซาม์ราพสีชะลแทอรคแ้ีบบเ ,์ยีลส์ราพ้ตโตอซิรวา้ขมอ้รพฟ์ริสเะกแกอนนัส านกรอบ

1,100

Slow braised lamb shank, garlic & cherry tomato confit, gremolata     
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice or sautéed vegetables  

อ่ืรคเกอืลเถรามาส( ทิฟนอคสทเอืขเะมะลแมยีทเะรกมอ้รพฟ์ริสเนุ๋ตะกแาข  /ดอทง่ัรฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเง )กัผดัผ /ยวสวา้ข

850

MEAT ENTRÉES

Locally grown “Coeur de Charolais“ beef tenderloin, tarragon crust, Dijon mustard sauce 
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice or saut éed vegetables  

รคเกอืลเถรามาส( ด์ราตสัมสอซมอ้รพฟ์ริสเนอการาทบักสศเง่ัรฝนในัสอ้ืนเ อทง่ัรฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเงอ่ื )กัผดัผ /ยวสวา้ข /ด

950

“Steak-frites”    
Chilled US certified Angus prime strip loin (1855), herb butter, house-fries, sautéed vegetables   

กัผดัผะลแดอทง่ัรฝนัม ,ศทเงอ่ืรคเยนเมอ้รพฟ์ริสเสักงอแกอนนัสอ้ืนเ

1,450

Sautéed pork tenderloin and slow-cooked crispy belly, caramelized apple, creamy lentil stew, Port wine jus
ซะลแลิทนลเว่ัถมีรค ,ล้ิปเปอแบักฟ์ริสเบอรกน้ัชมาสูมหมอ้รพงา่ยนในัสูมห ์นวไท์รอพสอ

650

Marinated venison stew, blueberries, dry porcini, red wine sauce   
Tagliatelle with crushed hazelnuts, roasted baby carrots 

ตสาพมอ้รพฟ์ริสเงดแ์นวไสอซดาร่ีนิช์รอพด็หเ ,่ีร์รอบเูลบบักงาวกอ้ืนเ์วูตส งา่ยทอรคแะลแทันลซเฮเ ,ลเลตเยีลเลทแน้สเา

1,400

Dutch veal cutlet, green pepper sauce, grilled zucchini 
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice  

ดำยทไกิรพสอซมอ้รพฟ์ริสเกูดะรกดิตวัวกูลอื้นเ )กัผดัผ /ยวสวา้ข /ดอทงั่รฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเงอื่รคเกอืลเถรามาส( งา่ยีนิกูซงตแะลแ

1,750

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing government tax  %01 ม่ิพเา่คลูมีษาภะลแจ์ราชสิว์รอซเมวร่มไงัยวา่ลกงัดาคาร

Signature dishes        Spa Cenvaree recommendation       Vegetarian          Local Product        Pork        Nut

อืลเถรามาส( ์รอดิม์รอทเ์รอตเสบอ็ล / งา่ย / กวล : นัตสอบ์รอตเสบอ็ลงุ้ก รฝนัม /งตแารกนัม /ลเลตเยีลเลทแน้สเ : รากยาร 1 ้ดไงยีคเงอ่ืรคเก )กัผดัผ /ยวสวา้ข /ดอทง่ั

Live Boston lobster : poached, grilled or “Thermidor”  
Choice of home-made tagliatelle, gratinated potatoes, house fries, steamed jasmine rice or sautéed vegetables      

1,700



THAI BEEF SALAD WRAPPED IN RICE PAPER,
SERVED WITH CHILI-MAYONNAISE DIP

THB 350

SEARED PEPPERED AKAMI TUNA LOIN 
ON JAPANESE COLESLAW

THB 290
 

VEGETARIAN RICE NETTED SPRING ROLLS

THB 250
 

BAYONNE HAM WRAP WITH JALAPEÑO 
AND CHILI CHICKEN STRIPS 

THB 290 
 

COD FRITTERS WITH SALAD

THB 310 
  

 
FRENCH FRIES & DIP SAUCES 

THB 250

All prices are in THB and subject to 10% service charge and prevailing government tax  %01 ม่ิพเา่คลูมีษาภะลแจ์ราชสิว์รอซเมวร่มไงัยวา่ลกงัดาคาร

BLUE  SKY  BAR  SNACKS 

PAN-SEARED TOASTED SOURDOUGH BREAD FILLED 
WITH HAM AND CHEESE, DIJON MUSTARD

THB 280

PLATTER OF COLD CUTS AND CHEESE

THB 560

VENDÉE FINE DE CLAIRE OYSTERS
SERVED ON ICE

THB 90 

JAPANESE HAMACHI FISH & OYSTER TARTAR
AND BAERI ROYAL CAVIAR 

THB 1,100

DEEP-FRIED CALAMARI RINGS 
WITH LEMON & MAYONNAISE DIP

THB 390
 

THAI GREEN MANGO SALAD, 
SALMON SASHIMI AND SPICY SEAFOOD

THB 390

ปอเปยะสดไสยำเนื้อสไตลไทยเสริฟพรอมซอสมายองเนสรสเผ็ด แซนดวิสขนมปงเปรี้ยวยางเสิรฟพรอมแฮม, ชีสและมัสตารด

อะคามิทูนาคลุกพริกไทยดำยางเสิรฟพรอมโคลสลอวแบบญี่ปุน

ปอเปยะรังนกทอดเจ

ไกเจลาเปโนหอดวยบายอนเนแฮม

ทอดมันปลาคอดและสลัดผัก

มันฝรั่งทอดเสิรฟพรอมซอสมายองเนส
มัสตาดและซอสมะเขือเทศ

ยำมะมวงรสจัดสไตลไทยเสิรฟพรอมปลาแซลมอลสด

ปลาหมึกวงทอดเสิรฟพรอมมายองเนสมะนาว

ปลาฮามาจิและหอยนางรมทารทารเสิรฟพรอมไขคาเวียร

หอยนางรมฟนเดอแคลรสด

แฮม เนื้อ หมูสไลดและไสกรอกเสิรฟพรอมชีส
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