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ทาร์ทา่ร์เนื้อวากิว เกรด A4,  ไข่ 64 องศาเซลเซียส, แบล็คทรัฟเฟิลดิจงมัสตาร์ด (เสิร์ฟสไตล์โกลิดง) 

É 
ปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิม่าสไลด์บาง เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาแซลมอน, เกรปฟรุตสีชมพู เยลลี่ใบโอบะ, เลมอน ยูสุ

หัวไชเท้าสีขาวญี่ปุ่นสไลด์บาง เสิร์ฟคู่กับ, หัวเฟนเนล และ ชีสสดมาสคาโปเน ่

 

É  

สลัดลาวี, ผักสลัดฟริเซ่ย์และเนื้อขาเป็ดกงฟี เสิร์ฟพร้อมไข่ 64 องศาเซลเซียส และ เบคอนกรอบ 

É 
ซีซ่าร์สลัดกับเซอราโน่แฮมและชีสกงเต ้
 



 

 

É

É

ตับห่านฝร่ังเศสทอดเสิร์ฟพร้อมโพแลนต้าพีดมอนต์, ซอสข้าวโพด, องุ่นเชื่อม และ เยลลี่ไวน์แดง 

É

ผัดหอยเชลล์ฮอกไกโดเสิร์ฟพร้อมผักวอเตอร์เครส ซอสข้ึนฉ่ายฝร่ัง และมันส าปะหลังกรอบ 
 

É

ซุปปูทาราบะเสิร์ฟกับเฮเซลนัท, ขนมเบื้องหมึกด า และน้ ามันทรัฟเฟิล 
 

ครีมซุปแก่นตะวัน 

คาปูชิโน่ซุปเห็ดและแบล็คทรัฟเฟิล 
 



 

 

Û É

ปลาหิมะ เสิร์ฟพร้อมเห็ดรวม ผัดผักโขมอ่อนและซอสปลาวาลูเต้

ปลาเรนโบวเ์ทราต์กงฟีจากเมืองนากาโน่เสิร์ฟพร้อมมันฝร่ังฟองดองธ์และน้ ามันเนยหอม

É

ปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิม่าเสิร์ฟพร้อมแบล็กควินัว ซอสฮอลแลนเดซและน้ ามันเลมอน

É SPAGHETTI

สปาเกตตี้กุ้งลายเสือผัดกระเทียม ใบไทม์สด และเบคอนกรอบแพนเชตตา้



 

 

รอสซินี่เนื้อสันในวัว เสิร์ฟกับตับห่านฝร่ังเศส และซอสเนื้อผสมเห็ดทรัฟเฟิล

É ,  

เนื้อวากิว เกรด A4 เสิร์ฟพร้อมฮอซแรดิสบด เห็ดแชมปิยอง ผักโครงการหลวงและเกลือสาหร่ายทะเลจากเกาะอะวาจิ

É

เนื้อวัวสันในสายพันธ์ุชาโรเล่ส์เสิร์ฟพร้อมผักบดสามชนิด เห็ดแชมปิญองและซอสเนื้อ

เนื้อแกะออสเตรเลียตุ๋นและเนื้อสนัย่างเสิร์ฟพร้อมผักโครงการหลวงตามฤดูกาล

É

เป็ดบาบาร่ีอบ เสิร์ฟพร้อมถั่วพิสทาชิโอ มันฝร่ังเมย์ควีนบด เห็ดแชมปิย็อง และซอสอะพิเชียส 

 

รบกวนสั่งล่วงหน้าอย่างนอ้ย นาที
ไก่พันธ์ุเล็กเลี้ยงในฟาร์มปล่อย เสิร์ฟพร้อมซอสไก่ 



 

 

ชีสรวมประจ าวัน

มองบลังค์เกาลัดมิลเฟย 

È Û É  

เครมบรูเลเสาวรส เสิร์ฟคู่กับเชอร์เบทมะพร้าว และเมอแรงค์ ขนมเบื้องงาด า

 

สไปซ์ทาร์ตตาแต็งเสิร์ฟกับวานิลา 

รบกวนสั่งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 25นาที

 

ช็อกโกแล็ตฟองดองธ์ เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมรสถั่วตองกาบีน 
 

 

เลม่อนเมอแรงก์และวานิลามาสคาโปเนค่รีมชีส 
 

 



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contain nuts 
All prices are in net price 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สลัดลาวี, ผักสลัดฟริเซ่ย์และเนื้อขาเป็ดกงฟี เสิร์ฟพร้อมไข่ 64 องศาเซลเซียส และ เบคอนกรอบ 
 

É 
คาปูชิโน่ซุปเห็ดและแบล็คทรัฟเฟิล 

 

อกเป็ดรมควันและโพเลนต้าจากตอนเหนือของอิตาลเีสิร์ฟพร้อมกับข้าวโพดบดและองุ่นตุ๋นในไวน์แดง

É

ปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิม่าสไลด์บาง เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาแซลมอน เกรปฟรุตสีชมพู เยลลี่ใบโอบะ เลมอน ยูสุ



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contain nuts 
All prices are in net price 

 

เมนูปลาประจ าวนักับข้าวคีนัวด าเสิร์ฟพร้อมกับแครอทจากโครการหลวงบด, ซอสฮอลแลนเดสและน้ ามันจากผิวมะนาว 

อกไก่ออแกนิก เสิร์ฟกับเห็ดเคปบด มันฝร่ังฟองด็อง ผัก และซอสอัลบูเฟร่า 

É

ปลาหิมะ เสิร์ฟพร้อมเห็ดรวม ผัดผักโขมอ่อนและซอสปลาวาลูเต้

สปาเกตตี้กุ้งลายเสือผัดกระเทียม ใบไทม์สด และเบคอนกรอบแพนเชตตา้

É

เป็ดบาบาร่ีอบ เสิร์ฟพร้อมถั่วพิสทาชิโอ มันฝร่ังเมย์ควีนบด เห็ดแชมปิย็อง และซอสอะพิเชียส

 

 

ขาแกะจากออสเตรเลียหมักกับเคร่ืองเทศห่อด้วยมันร่างแหหมูเสิร์ฟพร้อมกับผักจากโครงการหลวง, กระเทียมด าบดและซอสแกะ

É É  

เนื้อออสเตรเลียแองกัสริบอายเสิร์ฟพร้อมกับพูเร่ผักสามอย่าง เห็ดแซมปิญองสับและซอสเนื้อ



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contain nuts 
All prices are in net price 

มองบลังค์เกาลัดมิลเฟย

È Û É

เครมบรูเลเสาวรสเสิร์ฟคู่กับเมอแรงค์ขนมเบื้องงาด า

เลม่อนเมอแรงก์และวานิลามาสคาโปเนค่รีมชีส

ไวท์ช็อกโกแลตชีส เสิร์ฟกับเบอร์ร่ีรวม และเชอร์เบทแอปเปิ้ลเชอร์ร่ี 



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 

 

CHANDON BRUT ORIGINAL, AUSTRALIA  (330 THB) 

É

ปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิม่าสไลด์บาง เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาแซลมอน เกรปฟรุตสีชมพู เยลลี่ใบโอบะ เลมอน ยูสุ

คาปูชิโน่ซุปเห็ดและแบล็คทรัฟเฟิล

LOUIS MICHEL & FILS, CHABLIS, BURGUNDY (320 THB) 

พาสต้าแองเจิล้แฮร์กุ้งลายเสือผัดกระเทียม ใบไทม์สด และเบคอนกรอบแพนเชตต้า

CHATEAU DE CARLMAGNUS, FRONSAC, BORDEAUX, BORDEAUX BLEND (260 THB) 

Ê É  

เนื้อวัวแบล็กแองกัสเสิร์ฟพร้อมผักบดสามชนิด เห็ดแชมปิญองและซอสเนื้อ

เมนูอาหารหวานประจ าวัน



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 

 

 

CHANDON BRUT ORIGINAL, AUSTRALIA (330 THB) 

MONTGRAS RESERVA CHARDONNAY, COLCHAGUA VALLEY, CHILE  (220 THB)   

É  

ทาร์ท่าร์เนื้อวากิว เกรด A4,  ไข่ 64 องศาเซลเซียส, แบล็คทรัฟเฟิลดิจงมัสตาร์ด (เสิร์ฟสไตล์โกลิดง)

É

ปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิม่าสไลด์บาง เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาแซลมอน เกรปฟรุตสีชมพู เยลลี่ใบโอบะ เลมอน ยูสุ

 

หัวไชเท้าสีขาวญี่ปุ่นสไลด์บาง เสิร์ฟคู่กับ, หัวเฟนเนล และ ชีสสดมาสคาโปเน่

ซีซ่าร์สลัดกับเซอราโน่แฮมและชีสกงเต้



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 

GREYWACKE, RIESLING, MARLBOROUGH, NEW ZEALAND (320 THB) 

É  

É

ตับห่านฝร่ังเศสทอดเสิร์ฟพร้อมโพแลนต้าพีดมอนต์, ซอสข้าวโพด, องุ่นเชื่อม และ เยลลี่ไวน์แดง 

LOUIS MICHEL & FILS, CHABLIS, BURGUNDY (320 THB) 

ผัดหอยเชลล์ฮอกไกโดเสิร์ฟพร้อมผักวอเตอร์เครส ซอสข้ึนฉ่ายฝร่ัง และมันส าปะหลังกรอบ

 É

ซุปปูทาราบะเสิร์ฟกับเฮเซลนัท, ขนมเบื้องหมึกด า และน้ ามันทรัฟเฟิล

คาปูชิโน่ซุปเห็ดและแบล็คทรัฟเฟิล



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 

LOUIS MICHEL & FILS, CHABLIS, BURGUNDY (320 THB) 

É

พาสต้าแองเจิล้แฮร์กุ้งลายเสือผัดกระเทียม ใบไทม์สด และเบคอนกรอบแพนเชตต้า

É

ปลาเรนโบวเ์ทราต์กงฟีจากเมืองนากาโน่เสิร์ฟพร้อมมันฝร่ังฟองดองธ์และน้ ามันเนยหอม

É  

ปลาหางเหลืองจากเมืองคาโกชิม่าเสิร์ฟพร้อมแบล็กควินัว ซอสฮอลแลนเดซและน้ ามันเลมอน
 

CHATEAU DE PEZ, SAINT-ESTEPHE, FRANCE (480 THB) 

 

 

É ,

เนื้อวากิว เกรด 4 เสิร์ฟพร้อมฮอซแรดิสบด เห็ดแชมปิยอง ผักโครงการหลวงและเกลือสาหร่ายทะเลจากเกาะอะวาจิ

Ê É  

เนื้อวัวสันในสายพันธ์ุชาโรเล่ส์เสิร์ฟพร้อมผักบดสามชนิด เห็ดแชมปิญองและซอสเนื้อ

CHATEAU DE CARLMAGNUS, FRONSAC, BORDEAUX, BORDEAUX BLEND (260 THB)

É

เป็ดบาบาร่ีอบ เสิร์ฟพร้อมถั่วพิสทาชิโอ มันฝร่ังเมย์ควีนบด เห็ดแชมปิย็อง และซอสอะพิเชียส

Ê  

เนื้อแกะออสเตรเลียตุ๋นและเนื้อสนัย่างเสิร์ฟพร้อมผักโครงการหลวงตามฤดูกาล



  

(s) Signature      (v) Vegetarian      (n) Contains nuts 
All prices are in net price 

 

มองบลังค์เกาลัดมิลเฟย

เลม่อนเมอแรงก์และวานิลามาสคาโปเนค่รีมชีส

È Û É

เครมบรูเลเสาวรส เสิร์ฟคู่กับเชอร์เบทมะพร้าว และเมอแรงค์ ขนมเบื้องงาด า

ช็อกโกแล็ตฟองดองธ์ เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมรสถั่วตองกาบีน

สไปซ์ทาร์ตตาแต็งเสิร์ฟกับวานิลา

 

ไอศกรีมและเชอร์เบต


