
D: For diabetics | สำหรับผู�ป�วยโรคเบาหวาน   G: Gluten Free | ไม�มีกลูเตน  C: Low Calories | แคลอร�ต่่ำ  V: Vegetarian | มังสว�รัต   S: Low sodium | โซเดียมต่ำ  H: Heart friendly | ดีต�อหัวใจ  N: Nuts | มีถ่ัว  P: Pork | มีหมู    Spa:  Spa Cenvaree recommendation | อาหารเพ�อ่สุขภาพ
ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.       ราคาที่แสดงนี้ยังไม�รวมค�าบร�การ ร�อยละส�บ และ ภาษีมูลค�าเพ��ม     

THAI FAVOURITES
อาหารไทย

Starters อาหารเร�ยกน้ำย�อย
Rosemary seared shrimps G  |  250  
Served with chili and lime aioli
กุ�งย�างโรสแมร�่ - เส�ร�ฟพร�อมพร�กและซอสอัลยอล�

Ceviche tostadas G  |  310
Crispy tortilla, fresh salmon, avocado, lime, Thai 
chilies, iceberg salad 
เซว�เซ� ทอสตาด�า - ตอร�ติญ�ากรอบ, แซลมอนสด, อะโวคาโด, มะนาว,
พร�ก, ผักกาดแก�ว

Blue swimmer crab  G  |  380
Avocado, pomelo, light lemon zesty mayonnaise
สลัดปูม�า - อะโวคาโด, ส�มโอ, มายองเนสมะนาว

Poached rock lobster  |  460 
Avocado salad, Colored capsicum, shallots, 
lemongrass, yoghurt mayonnaise chili dressing in 
lobster shell, seasonal organic lettuce, Asian herbs
กั้งหิน - สลัดอะโวคาโด, พร�กหลากส�, หอมแดง, ตะไคร�, 
โยเกิร�ตมายองเนส, ผักกาดแก�ว, สมุนไพรเอเชีย

Soups  ซุป
Wild mushroom velouté G  |  180
Crispy leek, Parma ham crisp 
ซุปเห็ดเวลูเต� - ต�นกระเทียมกรอบ, ปาร�มาแฮมกรอบ

Creamy butternut squash and apple G / V  |  180
Garlic, thyme, sour cream, sunflower seeds 
ซุปคร�มมี่บัตเตอร�นัตสควอชกับแอปเป��ล - กระเทียม, ไทม�, ซาวร�คร�ม, 
เมล็ดทานตะวัน

Pastas and Risotto พาสต�าและร�ซอตโต�
Penne chorizo  |  370
Penne, smoked chorizo, extra virgin olive oil, garlic, 
wild mushrooms, a dash of cream 
เส�นเพนเน�ไส�กรอกโชร�โซ - นํ้ามันมะกอก, กระเทียม, เห็ด, คร�ม

Seafood spaghetti SPA  |  450
Spaghetti, local seafood, zucchini, extra virgin olive oil, 
garlic, prawns, squid, clams, white wine sauce 
เส�นสปาเก็ตต้ีทะเล - ซกิูนี, น้ํามันมะกอก, กระเทียม, กุ�ง, หมึก, หอย, ซอสไวน�ขาว

Mussel, clam pot  |  290 
Clams, green mussels in a Chardonnay cream,  spaghetti, 
garlic, crispy bacon, thyme, Parmigiano Reggiano
เส�นสปาเก็ตตี้ หอยตลับ หอยแมลงภู� - คร�มชาร�ดอนเน�, กระเทียม, 
เบคอนกรอบ, ไทม�, ชีสพาร�มิจ�อาโน เรจเจ�ยโน

Mushroom Florentine tagliatelle V  |  310 
Organic baby spinach, assorted mushrooms in season, 
Parmigiano Reggiano, cream sauce
เส�นทาเกล�ยเทลเล���เห็ดฟลอเรนทีน - เบบี้สป�แนช, เห็ด, ชีสพาร�มิจ�อาโน
เรจจาโน, คร�มซอส

Baked tiger shrimp tagliatelle  |  350
Cherry tomatoes, basil, garlic, thyme
กุ�งลายเส�อกับเส�นทาเกล�ยเทลเล� - มะเข�อเทศเชอร�ร�,่ โหระพา, กระเทียม, ไทม� 

Black ink lobster linguini  |  390
Extra virgin olive oil, garlic, cherry tomatoes, dry chili, basil 
เส�นล�งกว�นีหมึกดํากุ�งล็อบสเตอร� - นํ้ามันมะกอก, กระเทียม, 
มะเข�อเทศเชอร�ร�่, พร�กแห�ง, โหระพา

Spaghetti carbonara  |  320
Crispy bacon, egg yolk, Parmesan
สปาเก็ตตี้คาร�โบนารา - เบคอนกรอบ, ไข�แดง, ชีสพาร�เมซาน

Mushroom risotto  |  370
Black tru�e flavored, chicken strips, spinach, asparagus
ร�ซอตโต�เห็ด - เห็ดทรัฟเฟ�ลดํา, ไก�, ผักโขม, หน�อไม�ฝรั่ง

Salads  สลัด
Greek garden  salad D / G / C / V / SPA  |  280
Ripe tomatoes, shallots, Kalamata olives, yellow 
capsicum, cucumbers, extra virgin olive oil, 
feta cheese, cracked pepper, thyme
สลัดกร�ก - มะเข�อเทศ, หอมแดง, มะกอกคาลามาตา, พร�กเหล�อง, แตงกวา,
น้ำมันมะกอก, ชีสเฟต�า, พร�กไทยบด, ไทม�

Classic Niçoise salad G / C  |  350
Seasonal organic lettuce, peppered, Akami tuna, snow 
peas, boiled egg, cherry tomatoes, Kalamata olives, 
shallots, baby potatoes and Dijon mustard dressing
สลัดนิซัวซ� - ผักกาด, ทูน�าอากามิ, พร�กไทย, ถั่วลันเตา, ไข�ต�ม, 
มะเข�อเชอร�ร�่, มะกอกคาลามาตะ, หอมแดง, มันฝรั่ง, ดิจองมัสตาร�ด

Salmon salad  |  440
Ginger, honey glazed salmon, avocado coriander cream, 
soy, baked butternut squash, cherry tomatoes, rocket 
salad
สลัดแซลมอน - ข�ง, แซลมอนซอสน้ำผ้ึง, คร�มอโวคาโด�, ถั่วเหล�อง,
บัตเตอร�นัทสควอชอบ, มะเข�อเทศเชอร�ร�่, สลัดร็อคเก็ต

Coast Caesar plain P  |  250
Heart of romaine, Parmigiano Reggiano, baguette crisps
โคสต�ซีซาร� - ผักกาดโรเมน, ชีสพาร�มิจาโน� เรจจาโน�, เบคอน, 
น้ำสลัดซีซาร�, ขนมป�งกรอบ

Add your favorite:  เพ��มเติม:
Paprika spiced chicken breast อกไก�ปาปร�ก�า  |  290
Flash cooked sea prawns กุ�งทะเล  |  360
Smoked Tasmanian salmon แซลมอนรมควัน  |  390

Starters  อาหารเร�ยกน้ำย�อย
Satay Gai G / C / N  |  190
Grilled chicken satay with Thai vegetable pickles, 
slow cooked peanut sauce
สะเต�ะไก�ย�าง -  อาจาด, นํ้าจ��มสะเต�ะ

Tom Yum Goong G / C / SPA  |  280
Legendary creamy hot and sour soup, Thai herbs, 
prawns, mushrooms, steamed rice
ต�มยํากุ�ง - ซุปต�มยํา, เคร�่องต��มยํา, กุ�ง, เห็ด, ข�าวสวย

Yam Nuea Yang G / C  |  280
Thai style beef salad with spicy dressing, crunchy 
vegetables
ยําเนื้อย�าง

Yam Som O Goong G / C  |  320 
Pomelo salad with coconut, poached shrimps
ยําส�มโอกุ�ง - มะพร�าวคั่ว, กุ�งลวก 

Yam Talay G / C / SPA  |  300 
Freshly poached seafood salad with prawns, 
squid, mussels, scallops, tomatoes, onions, celery 
leaves and spicy lime dressing 
ยําทะเล - กุ�ง, หมึก, หอยแมลงภู�, หอยเชลล�, มะเข�อเทศ, หัวหอม, 
คื่นฉ�าย, นํ้ายํา

Nam Prik Goong Sod  |  210
Cooked prawns Southern style with chili dip. 
Served with fresh vegetable
นํ้าพร�กกุ�งสด - เส�ร�ฟพร�อมผักสด

Pizzas  พ�ซซ�า

Margherita V  |  290
Tomato sauce based with mozzarella, cherry tomatoes, basil
พ�ซซ�ามาการ�ตต�า - ซอสมะเข�อเทศ, ชสีมอสซาเรลล�า, มะเข�อเทศ, โหระพา

Seafood  |  410
Sweet spicy and sour tomato sauce based with 
mozzarella, prawns, scallop, squid, mussels, shallots, 
sweet pineapple, cherry tomatoes, Thai herb mix
พ�ซซ�าทะเล - ซอสมะเข�อเทศรสเผ็ดเปร�้ยว, ชีสมอสซาเรลล�า, กุ�ง, 
หอยเชลล�, หมึก, หอยแมลงภู�, หอมแดง, สับปะรด, มะเข�อเทศ, สมุนไพรไทย

Kaphrao  |  320
Tomato sauce based with mozzarella, spicy fried 
chicken, hot basil leaves, fried egg, Thai jalapeños
พ�ซซ�ากะเพรา - ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลลา, ผัดกะเพราไก�, ไข�ดาว, 
พร�กหยวก

Hawaii P  |  320
Tomato sauce based with mozzarella, pineapple, 
Paris ham
พ�ซซ�าฮาวาย - ซอสมะเข�อเทศ, ชีสมอสซาเรลล�า, สับปะรด, แฮม

Four Seasons P  |  410
Ham, olive, mushrooms, artichoke
พ�ซซ�าโฟร�ซีซั่น - แฮม, มะกอก, เห็ด, อาร�ติโชค

Vegetarian V  |  350
Mushrooms, eggplant, fresh tomatoes, tomato sauce, 
mozzarella
พ�ซซ�าผัก - เห็ด, มะเข�อยาว, มะเข�อเทศ, ซอสมะเข�อเทศ, มอสซาเรลล�าชีส

Coastal Seafood  อาหารทะเล
Crispy skin salmon G  |  480
Sautéed leek, snow peas, bacon, capsicum,  asparagus, 
sa�ron sauce, crispy capers
แซลมอนหนังกรอบ - ต�นกระเทียม, ถั่วลันเตา, เบคอน, พร�กยักษ�, 
หน�อไม�ฝรั่ง, ซอสแซฟฟร�อน, คาเปอร�กรอบ

Pan seared baby seabass filet G / C / SPA  |  360
Sautéed candy cherry tomatoes, butternut squash 
puree, clams
เนื้อปลากะพงย�าง - มะเข�อเทศเชอร�ร�่เชอร�ร�่, บัตเตอร�นัทสควอช, หอยตลับ

Oven roasted snow fish G  |  640
Sweet potatoes, ka�r lime leave mash, green 
asparagus, orange white wine sauce
เนื้อปลาหิมะย�าง - มันเทศ, ใบมะกรูด, หน�อไม�ฝรั่ง, ซอสส�มไวน�ขาว

Coast fish n’ chips  |  360 
Battered sea bass, malt vinegar, tartar sauce, French fries
โคสต�ฟ�ชแอนด�ชิปส� - เนื้อปลากะพงชุบแป�ง, นํ้าส�มสายชูมอลต�,
ซอสทาร�ทาร�, เฟรนช�ฟรายส�

Tiger prawns G  |  740
Garlic mash potatoes, baby vegetable medley, pesto drizzle
กุ�งลายเส�อย�าง - มันบด, ผัดผักรวม, ซอสเพสโต�

Meats  เนื้อ
Slow cooked pork chop G  |  390
Lyonnaise potatoes, snow peas, pepper corn sauce
สเต็กหมูพอร�คชอป - มันฝรั่งล�ยองเนส, ถั่วลันเตา, บร็อคโคล�่, 
ซอสพร�กไทย

Grass fed beef sirloin 250gr G  |  890
Baby carrots, snow peas, grilled spanish onions, roasted 
cherry tomatoes, red wine jus
สเต็กเนื้อสันนอก 250 กรัม - เบบี้แครอท, ถั่วลันเตา, หัวหอมสเปนย�าง, 
มะเข�อเทศเชอร�ร�่, ซอสไวน�แดง

Free range duck breast G  |  420
Sweet potato mash, snow peas, mulberry gravy
อกเป�ดฟร�เรนจ�ย�าง - มันบด, ถั่วลันเตา, นํ้าเกรว�่มัลเบอร�ร�่

Oven baked chicken breast G / SPA  |  360
Roasted chat potatoes, chorizo, spinach, mustard sauce
อกไก�ย�าง - มันฝรั่งอบ, โชร�โซ, ผักโขม, ซอสมัสตาร�ด

Grass fed beef tenderloin steak 220gr G  |  1,090
Mushrooms, baby tomatoes, tru�e mashed potatoes
สเต็กเนื้อสันใน 220 กรัม - มันบดใส�เห็ดทรัฟเฟ��ล, มะเข�อเทศ

Rib eye steak 250gr G  |  990
Bone marrow, French fries 
สเต็กเนื้อร�บอาย 250 กรัม ไขกระดูกวัวอบ, เฟรนช�ฟรายส�

Desserts  ของหวาน
Berry trifle V  |  180
Light vanilla cream layered with berries
เบอร�ร�่ไทรเฟ�ล - ไลท�คร�มวนิลาสอดไส�เบอร�ร�่
Panna cotta V  |  160
Chia seed, coconut, mango
พานาคอตต�า - เมล็ดเจ�ย, มะพร�าว, มะม�วง
Hot chocolate cake  |  220
เค�กช็อคโกแลตลาวา
Warm apple crumble V  |  210 
With cinnamon, vanilla ice cream
แอปเป��ลครัมเบิ�ล - อบเชย, ไอศคร�มวนิลา
Traditional tiramisu V  |  230
With biscotti
ทีรามิส ุ- บิสกิต
Mango sticky rice  |  190
ข�าวเหนียวมะม�วง
Passion fruit cheesecake  |  190
ชีสเค�กเสาวรส
Longan crème brulee V  |  220
Butterscotch sauce, crumbles and strawberry ice cream
เครมบรูเล�ลำไย - บัตเตอร�สก็อต, ครัมเบิล และไอศกร�มสตรอเบอร�ร�่
Seasonal fresh fruit plate V / G  |  150
ผลไม�ตามฤดูกาล
Ice cream  |  90/scoop   Sorbet  |  90/scoop
ไอกร�ม 90 บาทต�อลูก    เชอเบท 90 บาทต�อลูก
Dark Chocolate | ดาร�กช็อคโกแลต, Mango | มะม�วง, Vanilla | วนิลา, 
Spirulina coconut | กะทิสาหร�ายเกล�ยวทอง, Coconut | กะทิ

Dear Guest,
As a Full Board, Half Board and All inclusive member, 
you may select: 1 Appetiser, 1 Main Course , 1 Dessert 
Remarks
• Items marked with a     are subject to an additional Baht 100
• Items marked with a     are subject to an additional Baht 400
• Please note that the package doesn’t include beverages
(Except All inclusive package)
• Kids below 12 years should select from our Kids Menu
• During dinner, you may select between à la carte or bu�et
เร�ยนลูกค�าทุกท�าน
สําหรับท�านที่จองแพ็คเกจฮาฟบอร�ด ฟ�ลบอร�ด และออล อินคลูซีฟ สามารถเลือก:
1 อาหารเร�ยกนํ้าย�อย, 1 อาหารจานหลัก, 1 ขนมหวาน (1มื้อ/1ท�าน) 

หมายเหตุ
• รายการที่มีเคร�่องหมาย    จ�ายเพ��มเติม 100 บาท 
• รายการที่มีเคร�่องหมาย    จ�ายเพ��มเติม 400 บาท
• โปรดทราบว�าแพ็คเกจนี้ไม�รวมเคร�่องดื่ม (ยกเว�นออล อินคลูซีฟแพ็คเกจ)
• เด็กอายุตํ่ากว�า 12 ป�ควรเลือกจากเมนูเด็กของเรา
• สาํหรับอาหารค่ําเลือกได�ระหว�างอาหารจานเดยีวหร�อบุฟเฟ�ต�ได�อย�างใดอย�างหน่ึง

FULL BOARD, HALF BOARD & ALL INCLUSIVE PACKAGES

From the wok  ผัด
Phad Thai Goong G / N  |  260
Classic wok fried rice noodles, sea prawns, 
tamarind sauce
ผัดไทกุ�ง

Moo / Gai Phad Med Mamuang N / P  |  230
Cashew’s and pork or chicken wok fried with 
capsicum, mushrooms, spring onions, dried chili, 
steamed rice
ผัดหมูหร�อไก�เม็ดมะม�วงหิมพานต� - นํ้าพร�กเผา, เห็ด, ต�นหอม, 
พร�กทอด, ข�าวสวย

Nuea Phad Nam Man Hoi  |  350
Stir-fried beef in oyster sauce, capsicum, 
mushrooms
เนื้อผัดนํ้ามันหอย - ซอสหอยนางรม, พร�กหยวก, เห็ด

Khao Phad Sapparod G / N / SPA  |  260
Curry fried rice with pineapple and sea prawns
ข�าวผัดสับปะรด - สับปะรด, กุ�ง 

Kaphrao G
Chicken or pork  ไก� หร�อ หมู  |  190  Beef เน้ือ  |  260
Wok fried with chili, hot basil leaves, fried egg 
and steamed rice 
ผัดกะเพรา - กะเพรา, ไข�ดาว, ข�าวสวย 
Chu Chee Pla Salmon G / SPA  |  480
Seared salmon filet topped with red curry, 
coconut sauce, steamed rice
ฉู�ฉี่ปลาแซลมอน - แซลมอนราดซอสฉู�ฉี่, กะทิ, ข�าวสวย 

Khao Phad G 
Chicken or pork ข�าวผัดไก� หร�อ หม ู |  170 
Seafood or crab meat ข�าวผัดทะล หร�อ ปู |  240
Stir fried rice with eggs, vegetables 

Phad Pak Miang  |  140
Stir fried Baegu leaves with egg
ผัดผักเหมียงไส�ไข�

Hmi Hun Gaeng Poo  |  390
Traditional Phuket crab curry served with 
vermicelli rice noodles
หมี่หุ�นแกงปู - แกงปูสไตล�ภูเก็ตเส�ร�ฟพร�อมหมี่หุ�นลวก

Bruschetta’s on Artisan sour dough
บรูสเกต�า 
Available from 11.00-17.00 hrs. เฉพาะเวลา 11.00-17.00 น.
Bruschetta with parma ham |  150
Rocket, Mozzarella 
บรูสเกต�าปาร�มาแฮม - ร็อคเก็ต, ชีสมอสซาเรลล�า

Bruschetta with smoked salmon  |  150
Sour cream, cucumber 
บรูสเกต�าแซลมอนรมควัน -  ซาวคร�ม, แตงกวา

Bruschetta with cherry tomatoes V / SPA  |  120
Extra virgin olive oil, shallots, rocket 
บรูสเกต�ามะเข�อเทศเชอร�่ - น้ำมันมะกอก, หอมแดง, ร็อคเก็ต

Bruschetta with sautéed mushrooms  V  |  120
With parsley
บรูสเกต�าเห็ด - พาร�สล�ย�

Panini spicy Panang chicken curry  |  230
Mozzarella cheese
พานินี่พะแนงไก� - มอสซาเรลล�าชีส 

Panini Paris ham  |  250
Green apple, Swiss cheese 
พานินี่ปาร�สแฮม - แอปเป��ลเข�ยว, ชีสสว�ส 

Burgers and more  เบอร�เกอร�และอื่นๆ

The Coast burger
Wagyu beef patty เน้ือวากวิ  |  390
Emmenthal cheese, onion confit, chopped iceberg, 
bloody mary, BBQ sauce, pickled cucumber, French fries 
โคสต�เบอร�เกอร� - ชีสเอ็มเมนทอล, หัวหอม, ผักกาดแก�ว, ซอสบาร�บีคิว,
บลัดดีมาร�, แตงกวาดอง, เฟรนช�ฟรายส�

Shoreline chicken burger SPA  |  290
Paprika spiced chicken breast, chopped iceberg, spicy 
mango chutney, Cheddar cheese, cherry tomato salsa, 
sautéed capsicum, roasted Thai jalapeño pepper, 
French fries
ชอร�ไลน�อกไก�เบอร�เกอร� - อกไก�ปาปร�ก�า, ผักกาดแก�ว, ซอสพร�กซดันยี�
มะม�วง, ชีสเชดดาร�, ซลัซ�ามะเข�อเทศ, พร�กหยวก, เฟรนช�ฟรายส�

Thai satay wrap G / N  |  280 
Seasonal organic lettuce, char grilled chicken satay, 
Thai vegetable pickles, peanut sauce
สะเต�ะไก�ย�างห�อแป�ง - ผักกาดแก�ว, สะเต�ะไก�ย�าง, แตงกวาดอง, ซอสถั่ว

The Coast club P  |  290
Triple layers home made bread, mayonnaise,  lettuce, 
tomato, Cheddar cheese, egg, crisp bacon, chicken breast 
โคสต� คลับ แซนว�ซ - ขนมป�งโฮมเมดสามชั้น, มายองเนส, ผักกาด, 
มะเข�อเทศ, ชีสเชดดาร�, ไข�, เบคอนกรอบ, อกไก�



SOMMELIERS SELECTION**

EFFERVESCENT 

Mumm Cordon Rouge Champagne   ฿ 5,600

Moët & Chandon Champagne,   
Piccolo bottle, Moët Imperial, 20 cl.   ฿ 890

Prosecco 'Nua' DOC, Caldirola, Veneto Italy  ฿ 290   ฿ 1,390

WHITE

Pinot Grigio 'Tavo' IGP, Ilauri, Venezia, Italy  ฿ 340 ฿ 950 ฿ 1,690

Sauvignon Blanc, Brancott Estate, Marlborough, New Zealand ฿ 340 ฿ 950 ฿ 1,690

Chardonnay, Pinical, Australia ฿ 290 ฿ 830 ฿ 1,390

Chenin Blanc, Granmonte, Khao Yai, Thailand ฿ 330 ฿ 930 ฿ 1,650

ROSÉ

Grenache Pinot Noir, Jacob’s Creek, Le Petit Rosé, Australia ฿ 320 ฿ 910 ฿ 1,590

RED

Tempranillo, Campo Viejo, La Rioja, Spain ฿ 340 ฿ 950 ฿ 1,690

Pinot Noir, Georges Duboeuf, Burgundy, France  ฿ 290 ฿ 830 ฿ 1,400

Shiraz, Monsoon Valley, Hua Hin Hills, Thailand ฿ 330 ฿ 930 ฿ 1,650

Sangiovese, Santa Cristina, Tuscany, Italy ฿ 320 ฿ 910 ฿ 1,590

Cabernet Sauvignon, Hugo Casanova, Maule Valley, Chile ฿ 290 ฿ 830 ฿ 1,390

** For full wine list, please ask one of our waiters

LOCAL BEERS

SINGHA, TIGER, CHANG, HEINEKEN,
SAN MIGUEL LIGHT

฿ 160

CRAFTED BEERS

CHALAWAN PALE ALE, CHATRI IPA,
BUSSABA WEISSE, ADAMAN DARK ALE

฿ 220

IMPORTED BEER

HOEGAARDEN ฿ 260

CIDER

MOOSE APPLE CIDER ฿ 160

FRESH FRUIT JUICES & SHAKES

PINEAPPLE, WATERMELON, LIME,
COCONUT, BANANA

฿ 170

CANNED FRUIT JUICES

MANGO, APPLE, PINEAPPLE, TOMATO, 
GRAPE, GUAVA

฿ 160

SOFT DRINKS

COCA COLA, COCA COLA LIGHT, 
SPRITE, SODA WATER, 

FANTA, TONIC WATER, GINGER ALE

฿ 110

DRINKING MINERAL WATERS

EVIAN, STILL WATER, 340 ML ฿ 160

EVIAN, STILL WATER, 750 ML ฿ 230

MONT FLEUR - 500 ML ฿ 50

SAN BENEDETTO, SPARKLING WATER, 250 ML. ฿ 160

SAN BENEDETTO, SPARKLING WATER, 750 ML. ฿ 290

COFFEE & TEA SELECTION

DIRTY COFFEE ฿ 99

ESPRESSO, COFFEE, TEA ฿ 130

DOUBLE ESPRESSO ฿ 140

CAPPUCCINO, CAFE LATTE ฿ 145

ICED BEVERAGE

COFFEE, TEA ฿ 150

CAPPUCCINO, LATTE ฿ 160

PRESCRIPTION ICE TEA
Absolut vodka, Beefeater gin,
Havana Club rum, cointreau,

fresh lemon juice, coke
฿ 310

LYCHEE MARTINI
Absolut vodka, lychee
liqueur, lychee purée,

apple juice, lychee
฿ 300

SIGNATURE COCKTAILS**

MANGO & PASSION
CAIPIRINHA

Canario cachaca rum,
chopped lime,
mango purée,

passion fruit syrup
฿ 290

SUMMER SMASH
Chalong bay rum,

sweet basil,
fresh lemon,

fresh sweet basil
฿ 290

LICK OF SUNSHINE
Malibu, 

pineapple juice,
passion fruit, 

pineapple
฿ 290

OCEAN’S 11
Absolut citrus vodka,

campari, 
orange juice,

raspberry purée
฿ 290

MONIN APEROL
SPRITZ

Prosecco Nua DOC,
Monin Spritz
syup, soda

฿ 290

MOJITOS

THE COCONUT
MOJITO

Havana Club rum,
coconut, lime, sugar

syrup, fresh lime juice,
mint leaves, soda water

฿ 300

THE CLASSIC MOJITO
Havana Club rum,

sugar syrup,
fresh lime juice,

mint leaves,
soda water

฿ 290

MANGO & ROSEMARY
MOJITO

Havana Club rum,
fresh lime juice,
rosemary, mint

leaves, mango purée
฿ 300

THE ROYAL MOJITO
Havana Club rum,

sugar syrup,
fresh lime juice,

mint leaves,
Prosecco
฿ 390

PINEAPPLE & 
LEMONGRASS MOJITO

Havana Club rum,
fresh lime juice,

lemongrass, mint
leaves, pineapple purée

฿ 300

All cocktails listed above are available without alcohol

FROZEN MARGARITAS

FROZEN MANGO
MARGARITA

Olmeca tequila,
triple sec,fresh

lime juice, mango
฿ 300

FROZEN LYCHEE
MARGARITA

Olmeca tequila,
triple sec,

fresh lime juice, lychee
฿ 300

FROZEN
MARGARITA

Olmeca tequila,
triple sec,

fresh lime juice
฿ 290

Top up any Margarita with Don Julio Reserva I THB 80

THE CARAFE
SUITABLE FOR 2 PERSONS

THE CLASSIC MOJITO
Havana Club rum, lime,

sugar syrup, fresh lime juice,
mint leaves, soda water

฿ 740

HEALTHY JUICE POTIONS

PERFEZIONE
Watermelon,
lemon, honey

฿ 180

SPICED THAI PUNCH
Sailor jerry rum, mango juice,

guava juice, lime juice,
spiced sugar

฿ 970

BANANA FLIP
Banana, orange,

yoghurt, wild honey
฿ 180

SMOOTHIES

BENESSERE
Pineapple,
lemongrass

฿ 180

MANGO &
HONEY LASSI

Mango, mint leaves,
yoghurt, wild honey

฿ 180

THAI TEA COOLER
Thai tea, 

condensed milk,
vanilla ice cream

฿ 190

POWER COOLER
Banana, passion fruit,

honey syrup, brown sugar,
orange juice, yoghurt

฿ 180

THAI TEA COOLER

** For full spirit list, please ask one of our waiters

ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.       ราคาที่แสดงนี้ยังไม�รวมค�าบร�การ ร�อยละส�บ และ ภาษีมูลค�าเพ��ม     

Pitcher
450 ml BottleGlass


