Spiced calamari, chili, lemon, kalamata and roasted garlic aioli - 390

ปลาหมึกทอดเสิ ร์ฟพร้อมพริ ก มะกอก มะนาวและซอสไอโอลี่กระเทียม
Fried mini blue crab cakes, caponata, caper aioli and avocado salsa - 490

ทอดมันเนื้อปูเสิ ร์ฟกับผักเปรี้ ยวหวาน เคเปอร์ไอโอลี่และสลัดอะโวคาโด
Insalata caprese, bocconcini, vine tomato, pesto, aged balsamic

- 360

สลัดมะเขือเทศ ชีส กับซอสโหรพาและน้ าส้มบัลซามิก
Jamon Iberico, Serrano, Parma ham with Kalamata, cornichon

- 790

แฮมไอเบอริ โก เซอราโน และพาร์มา เสิ ร์ฟพร้อมมะกอก แตงกวาดอง
Vine tomato bruschetta, shallot, parmesan cheese and basil

- 270

บรู เกสต้า มะเขือเทศหอมแดงพาเมซานชีสและใบโหระพา
Caesar salad, crispy Parma ham, parmesan and your choice of grilled prawns or chicken

- 480

ซีซ่าร์สลัด พาร์ม่าแฮมอบกรอบ เสิ ร์ฟพร้อมกุง้ หรื อไก่ยา่ ง
Poached rock lobster and mango salad, pine nuts and coconut oil

- 490

สลัดกั้งกับมะม่วง เมล็ดสน และน้ ามันมะพร้าว
Mezze plate, hummus, baba ganoush, marinated kalamata olive and tabbouleh salad

- 460

สลัดฮูมมูส มะเขือม่วง มะกอกหมักเครื่ องเทศและสลัดทาบูเลห์
Infiniti green salad, Manchego cheese, tomatoes, pickled palm hearts and avocado

สลัดผักกับชีส ยอดมะพร้าวดอง มะเขือเทศและอโวคาโด
Falafel, cucumber and tomato salad, hummus, pita bread, tahini sauce

- 450

ฟาลาเฟล เสิ ร์ฟพร้อมสลัดแตงกวาและมะเขือเทศ ขนมปั งพิตา้ และซอสตาฮินี่
Seabass carpaccio, avocado puree, salsa Verde and wild rocket

- 450

สลัดปลากระพงดิบ อะโวคาโดบด ซัลซ่าเวิร์ดและสลัดผักร็ อคเก็ต
Seared sea scallops, apple puree, spicy green pea sauce, rocket salad

- 520

หอยเชลส์เสิ ร์ฟกับแอปเปิ้ ลบด ซอสถัว่ ลันเตาและสลัดผักร็ อคเก็ต
Crab salad, Florence fennel, bottarga – A dish by Chef Theo Randall

- 520

สลัดเนื้อปูกบั ผักเฟนเนลและไข่ปลาทูน่ารมควัน

Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

ke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

- 420

Gazpacho, asparagus, zucchini and yellow tomato sorbet

- 320

ซุปมะเขือเทศเย็นเสิ ร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่ง ซูกินีและเชอร์เบทมะเขือเทศสีเหลือง
Add grilled prawn / เพิ่มกุง้ ย่าง – 450
Roasted shitake mushroom soup with rosemary and truffle essence

- 320

ซุปเห็ดหอมหอมกับโรสแมรี่ และน้ ามันกลิ่นทรัฟเฟิ ล
Lentil and thyme soup

- 320

ซุปถัว่ เลนทิลและใบไทม์
Add grilled prawn / เพิ่มกุง้ ย่าง – 450
Spicy seafood broth with seabass, prawn, scallop, mussel and garlic crouton - 450

ซุปทะเลรสเผ็ดเสิ ร์ฟพร้อมขนมปังกลิ่นกระเทียม

Pizza Margherita, roasted Roma tomato, mozzarella, parmesan and fresh basil

- 370

พิซซ่ามาร์การิ ตา้
Pizza seasonal mushroom, mascarpone, rocket and white truffle oil

- 390

พิซซ่าเห็ด ชีสมาสคาร์โปน ผักร็ อคเก็ตและน้ ามันเห็ดทรัฟเฟิ ล
Pizza seafood, prawns, mussels, squid, tomato, mozzarella, oregano - 490

พิซซ่าซี ฟดใส่
ู้ กงุ้ หอยแมลงภู่ และปลาหมึก
Pizza Diavola, chorizo, tomato, mozzarella, chili, roasted shallot and rocket

- 440

พิซซ่าโชริ โซ ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลลา พริ กชี้ฟ้า หอมแดงอบ และผักร็ อคเก็ต
Pizza Parma ham, tomato sauce, Asian pears, rocket and cherry tomatoes

- 470

พิซซ่าพาร์มาแฮม ซอสมะเขือเทศ สาลี่ ผักร็ อคเก็ต และมะเขือเทศเชอรี่
Pizza Quattro Stagioni, mozzarella, black olive, artichoke, ham and mushrooms

- 430

พิซซ่ามะกอกดา อาติโชค แฮม ชีสมอซซาเรลล่า ซอสมะเขือเทศและ เห็ด

Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

oke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

All Sandwiches and burgers served with French fries
Seared rare tuna ciabatta, garlic mayonnaise and green leaves - 490

เซียบัตต้าทูน่าแซนวิช มายองเนสกระเทียมและผักสลัด
Sirloin steak sandwich, grilled onions, mustard, mayonnaise, French baguette and rocket - 550

แซนวิชสเต็กเนื้อสันนอก หัวหอมย่าง มายองเนสมัสตาร์ด ขนมปังฝรั่งเศสและผักร็ อคเก็ต
Focaccia, Serrano ham with brie cheese and green salad

- 450

เซอราโนแฮมฟอกาเซียแซนวิชกับ บรี ชีสและผักสลัด
Triple-decker chicken sandwich with bacon, egg and green leaves

- 410

แซนวิชไก่ ไข่ เบค่อนและผักสลัด
Grilled Australian Black Angus beef burger with cheddar cheese, bacon, onion, tomato
and lettuce
- 480

เบอร์เกอร์เนื้อออสเตรเลียกับเชดด้าร์ชีส เบค่อน หอมใหญ่ มะเขือเทศและผักสลัด
House chorizo burger, pickled shallots, rocket, aged cheddar and aioli

- 470

เบอร์เกอร์โชริ โซ่ หัวหอมดอง ผักร็ อคเก็ต เชดด้าร์ชีสและมายองเนส

Grilled chicken, mixed salad and avocado wrap with roasted garlic aioli - 410

ไก่ยา่ งและสลัดผักรวม อะโวคาโด ไอโอลี่กระเทียมห่อกับแป้ งตอติญ่า
Hummus, avocado, tomato and cucumber wrap with rocket leaves

- 390

ฮูมมูสและ อะโวคาโด มะเขือเทศ แตงกวา ห่อกับแป้ งตอติญ่า และผักร็ อคเก็ต
Romaine, tomato, feta cheese, pine nut and cucumber wrap with lime dressing

- 360

ผักโรเมน มะเขือเทศ ถัว่ เม็ดสน และแตงกวา ห่อกับแป้ งตอติญ่า

Potato puree, Curly fries or Seasoned fries – each 190

มันฝรั่งบด, มันฝรั่งแบบเกลียวทอด, มันฝรั่งทอด
Sautéed mushrooms, Grilled asparagus, Sautéed spinach or Mixed salad

– each 240

เห็ดผัดกระเทียม, หน่อไม้ฝรั่งย่าง, ผัดผักโขม หรื อ สลัดผัก
Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

ke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

Spaghetti clams, pesto, sun-dried tomato - 430

สปาเกตตี้ผดั ซอสโหรพา หอยตลับ และมะเขือเทศ
Risotto mushroom, bocconcini, thyme, truffle oil

- 430

ริ ซอตโต้เห็ด กับบอคคอนชีนีชีส และน้ ามันกลิ่นทรัฟเฟิ ล
Black ink fettuccini with seafood, spicy tomato and basil sauce - 480

พาสต้าดีหมึกผัดกับอาหารทะเล ซอสมะเขือเทศรสเผ็ด และใบโหรพา
Spinach and ricotta ravioli, black truffle and parmesan cheese sauce

- 430

ราวิโอรี่ ไส้ผกั โขมและชีสริ คอ็ ตต้าเสิ ร์ฟกับซอสครี มเห็ดทรัฟเฟิ ลและชีสพาเมซาน
Spaghetti and blue crab, bottarga, garlic, chili and clam broth - 490

สปาเกตตี้ผดั พริ กกระเทียม เนื้อปูและไข่ปลาทูน่ารมควัน
Tagliatelle with beef ragu – A dish by Chef Theo Randall

- 430

พาสต้าซอสเนื้อตุ๋น

Seared seabass, mushroom puree, asparagus, vegetables and basil beurre blanc

- 720

ปลากระพงทอดซอสโหรพาไวน์ขาว เสิ ร์ฟพร้อมเห็ดบด ผัก และหน่อไม้ฝรั่ง
Bouillabaisse, seabass, prawn, mussel, scallop, baguette and rouille

- 780

ซุปอาหารทะเลเสิ ร์ฟกับขนมปั ง และซอสรุ ย
Roasted king fish, spring vegetables, pine nuts and capsicum broth

- 790

ปลาอินทรี หมักเครื่ องเทศย่างเสิ ร์ฟพร้อมผัก ถัว่ เม็ดสนและซอสพริ กหวาน
Seafood Platter of grilled seabass, tiger prawn, rock lobster, squid and mussel

- 1350

อาหารทะเลย่าง ปลากะพง กุง้ ลายเสื อ กั้ง ปลาหมึก และ หอยแมลงภู่
Seared snow fish, clam chowder, potato puree, roasted walnuts

- 820

ปลาหิ มะกับซอสหอยตลับ เสิ ร์ฟพร้อมมันฝรั่งบดและถัว่ วอลนัท
Veal chop, Portobello and wild rocket – A dish by Chef Theo Randall

– 1490

เนื้อลูกวัวเสิ ร์ฟกับเห็ดพอร์โทเบลโล และสลัดผักร็ อคเก็ต
Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

ke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

Spiced calamari, chili, lemon, kalamata and roasted garlic aioli - 390

ปลาหมึกทอดเสิ ร์ฟพร้อมพริ ก มะกอก มะนาวและซอสไอโอลี่กระเทียม
Fried mini blue crab cakes, caponata, caper aioli and avocado salsa - 490

ทอดมันเนื้อปูเสิ ร์ฟกับผักเปรี้ ยวหวาน เคเปอร์ไอโอลี่และสลัดอะโวคาโด
Insalata caprese, bocconcini, vine tomato, pesto, aged balsamic

- 360

สลัดมะเขือเทศ ชีส กับซอสโหรพาและน้ าส้มบัลซามิก
Jamon Iberico, Serrano, Parma ham with kalamata and cornichon

- 790

แฮมไอเบอริ โก เซอราโน และพาร์มา เสิ ร์ฟพร้อมมะกอก แตงกวาดอง
Vine tomato bruschetta, shallot, parmesan cheese and basil

- 270

บรู เกสต้า มะเขือเทศหอมแดงพาเมซานชีสและใบโหระพา
Caesar salad, crispy Parma ham, parmesan and your choice of grilled prawns or chicken

- 480

ซีซ่าร์สลัด พาร์ม่าแฮมอบกรอบ เสิ ร์ฟพร้อมกุง้ หรื อไก่ยา่ ง
Poached rock lobster and mango salad, pine nuts and coconut oil

- 490

สลัดกั้งกับมะม่วง เมล็ดสน และน้ ามันมะพร้าว
Mezze plate, hummus, baba ganoush, marinated kalamata olive and tabbouleh salad

- 460

สลัดฮูมมูส มะเขือม่วง มะกอกหมักเครื่ องเทศและสลัดทาบูเลห์
Infiniti green salad, manchego cheese, tomatoes, pickled palm hearts and avocado

สลัดผักกับชีส ยอดมะพร้าวดอง มะเขือเทศและอโวคาโด
Falafel, cucumber and tomato salad, hummus, pita bread, tahini sauce

- 450

ฟาลาเฟล เสิ ร์ฟพร้อมสลัดแตงกวาและมะเขือเทศ ขนมปั งพิตา้ และซอสตาฮินี่
Seabass Carpaccio, avocado puree, salsa Verde and wild rocket

- 450

สลัดปลากระพงดิบ อะโวคาโดบด ซัลซ่าเวิร์ดและสลัดผักร็ อคเก็ต
Seared sea scallops, apple puree, spicy green pea sauce, rocket salad

- 520

หอยเชลส์เสิ ร์ฟกับแอปเปิ้ ลบด ซอสถัว่ ลันเตาและสลัดผักร็ อคเก็ต
Crab salad, Florence fennel, bottarga – A dish by Chef Theo Randall

- 520

สลัดเนื้อปูกบั ผักเฟนเนลและไข่ปลาทูน่ารมควัน

Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

ke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

- 420

Australian lamb loin, sea salt sprinkled, spicy cilantro sauce - 390

เนื้อสันในแกะออสเตรเลีย กับมะนาวพริ กผักชี และเกลือทะเล
Australian beef tenderloin, extra virgin olive oil, roasted garlic and truffle aioli - 390

เนื้อสันใน ซอสไอโอลี่กระเทียมอบกับเห็ดทรัฟเฟิ ลและน้ ามันมะกอก
Sea scallops, harissa sauce, coconut infused oil - 390

หอยเชลล์ญี่ปุ่นเสิ ร์ฟกับซอสพริ กและน้ ามันมะพร้าว

Gazpacho, asparagus, zucchini and yellow tomato sorbet

- 320

ซุปมะเขือเทศเย็นเสิ ร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่ง ซูกินีและเชอร์เบทมะเขือเทศสีเหลือง
Add grilled prawn / เพิ่มกุง้ ย่าง – 450
Roasted shitake mushroom soup, rosemary and truffle essence

- 320

ซุปเห็ดหอมหอมกับโรสแมรี่ และน้ ามันกลิ่นทรัฟเฟิ ล
Lentil and thyme soup

- 320

ซุปถัว่ เลนทิลและใบไทม์
Add grilled prawn / เพิม
่ กุง้ ย่าง – 450
Spicy seafood broth with seabass, prawn, scallop, mussel and garlic crouton - 450

ซุปทะเลรสเผ็ดเสิ ร์ฟพร้อมขนมปังกลิ่นกระเทียม

Pizza Margherita, roasted Roma tomato, mozzarella, parmesan and fresh basil

- 370

พิซซ่ามาร์การิ ตา้
Pizza seasonal mushroom, mascarpone, rocket and white truffle oil

- 390

พิซซ่าเห็ด ชีสมาสคาร์โปน ร็ อคเก็ตและน้ ามันเห็ดทรัฟเฟิ ล
Pizza seafood, prawns, mussels, squid, tomato, mozzarella, oregano - 490

พิซซ่าซี ฟดใส่
ู้ กงุ้ หอยแมลงภู่ และปลาหมึก
Pizza Diavola, chorizo, tomato, mozzarella, chili, roasted shallot and rocket

- 440

พิซซ่าโชริ โซ ซอสมะเขือเทศ ชีส พริ กชี้ฟ้า หอมแดงอบ และผักร็ อคเก็ต
Pizza Parma ham, tomato sauce, Asian pears, rocket and cherry tomatoes

- 470

พิซซ่าพาร์มาแฮม ซอสมะเขือเทศ สาลี่ ผักร็ อคเก็ต และมะเขือเทศเชออรี่
Pizza Quattro Stagioni, mozzarella, black olive, artichoke, ham and mushrooms

- 430

พิซซ่ามะกอกดา อาติโชค แฮม ชีสมอซซาเรลล่า ซอสมะเขือเทศและ เห็ด
Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

poke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

Spaghetti clams, pesto, sun-dried tomato - 430

สปาเกตตี้ผดั ซอสโหรพาใส่หอยตลับ
Risotto mushroom, bocconcini, thyme, truffle oil

- 430

ริ ซอตโต้เห็ดกับบอคคอนชีนีชีสและน้ ามันกลิ่นทรัฟเฟิ ล
Black ink fettuccini with seafood, spicy tomato and basil sauce - 480

พาสต้าดีหมึกผัดกับอาหารทะเล ซอสมะเขือเทศรสเผ็ดและใบโหรพา
Spinach and ricotta ravioli, black truffle and parmesan cheese sauce

- 430

ราวิโอรี่ ไส้ผกั โขมและชีสริ คอ็ ตต้าเสิ ร์ฟกับซอสครี มเห็ดทรัฟเฟิ ลและชีสพาเมซาน
Spaghetti and blue crab, bottarga, garlic, chili and clam broth - 490

สปาเกตตี้ผดั พริ กกระเทียมเนื้อปูและไข่ปลาทูน่ารมควัน
Tagliatelle with beef ragu – A dish by Chef Theo Randall

- 430

พาสต้าซอสเนื้อตุ๋น

Seared seabass, mushroom puree, asparagus, vegetables and basil beurre blanc

- 720

ปลากระพงทอดซอสโหรพาไวน์ขาวเสิ ร์ฟพร้อมเห็ดบด หน่อไม้ฝรั่งและผัก
Bouillabaisse, seabass, prawn, mussel, scallop, baguette and rouille

- 780

ซุปอาหารทะเลเสิ ร์ฟกับขนมปั งและซอสรุ ย
Roasted king fish, spring vegetables, pine nuts and capsicum broth

- 790

ปลาอินทรี หมักเครื่ องเทศย่างเสิ ร์ฟพร้อมผัก ถัว่ เม็ดสนและซอสพริ กหวาน
Roasted calamari, black ink lentils and mushrooms cream

- 650

หมึกอบเสิ ร์ฟกับถัว่ เลนทิลดีหมึกและครี มเห็ด
Seared snow fish, clam chowder, potato puree, roasted walnuts

- 820

ปลาหิ มะกับซอสหอยตลับ เสิ ร์ฟพร้อมมันฝรั่งบดและถัว่ วอลนัท
Rack of lamb, rosemary and salsa verde – A dish by Chef Theo Randall - 1450

เนื้อซี่โครงแกะอบกับโรสแมรี่ และซัลซ่าเวิร์ด
Veal chop, Portobello and wild rocket – A dish by Chef Theo Randall

– 1490

เนื้อลูกวัวเสิ ร์ฟกับเห็ดพอร์โทเบลโล และสลัดผักร็ อคเก็ต
Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

oke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

48 hour 1824 short rib served with asparagus and roasted carrot puree

- 890

เนื้อตุ๋น 48 ชม.หน่อไม้ฝรั่งและแครอทบด

Seafood platter of grilled seabass, tiger prawn, rock lobster, squid and mussel

- 1350

อาหารทะเลย่าง ปลากะพง กุง้ ลายเสื อ กั้ง ปลาหมึก และ หอยแมลงภู่
Rock lobster

- 950

กั้งหิ น
Tiger prawn

- 1200

กุง้ ลายเสื อ
Fire roasted 150 day grain-fed Australian beef rib eye

- 1450

สเต็กริ บอายโคขุนออสเตรเลีย
Grilled Australian beef tenderloin

- 1650

เนื้อสันในโคขุนออสเตรเลีย
Kurobuta pork cutlet - 790

เนื้อหมูคุโรบูตะ
Please choose one sauce and one side dish to compliment with your ‘From the Grills’ items
Black peppercorn, Béarnaise, Tartar, Beurre blanc or mushroom sauce

ซอสพริ กไทยดำ, ซอสเบอร์ เนส์ , ซอสทำร์ ทำร์ , ซอสไวน์ ขำว หรื อ ซอสเห็ด
Grilled asparagus, seasoned fries, potato puree, sautéed mushrooms with garlic, curly fries, mixed salad or
sautéed spinach

หน่ อไม้ ฝรั่ งย่ ำง, มันฝรั่ งทอด, มันฝรั่ งบด, เห็ดผัดกระเที ยม, มันฝรั่ งแบบเกลียวทอด, สลัดผัก หรื อ ผัดผักโขม

Potato puree, Curly fries or Seasoned fries – each 190

มันฝรั่งบด, มันฝรั่งแบบเกลียวทอด, มันฝรั่งทอด
Sautéed mushrooms, Grilled asparagus, Sautéed spinach or Mixed salad

– each 240

เห็ดผัดกระเทียม, หน่อไม้ฝรั่งย่าง, ผัดผักโขม หรื อ สลัดผัก

Contains Pork

Vegetarian

Contains Nut

Gluten Free

Contains Alcohol

Signature Dish by our Chef

ke recipes designed for
Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us
by a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine.
Please ask any of our colleagues for more information.
Prices are quoted in Thai Baht, subject to 10% service charge and government tax

All about Drink เมนูเครืองดืม
Signature Cocktails – Resort mixologist’s creations each 340
ค๊อกเทลประจํารีสอร์ ต คิดค้นโดยผู้เชียวชาญด้ านเครืองดืมของรีสอร์ ต
Tropical Sunset – Vodka and triple sec with mango, orange, lime juice and grenadine syrup
topped with dark rum
ทรอปปิ คอล ซันเซ็ท – ว็อดก้ า, ทริปเปิ ลเซค, นํามะม่ วง, นําส้ ม, นํามะนาว, นําเชือมรสทับทิม, ดาร์ ครัม
Amburaya Sangria – Red or White sangria made with raspberry vodka, fresh fruits and topped
with ginger ale
อัมบูรยา แซงเกรีย – มีให้ เลือกระหว่ างไวน์ แดงกับไวน์ ขาว ราสเบอร์ รีมีวอ็ ดก้ า, ผลไม้ สดหันเต๋า, จินเจอร์ เอล
Infiniti Scene – Gin, rum, vodka, blue curacao and lime juice topped with lime-soda
อินฟิ นิติ ซีน – จิน, รัม, ว็อดก้ า, บลู คุราโซ่ , นํามะนาว, มะนาวโซดา
Elements Passion – Rum, triple sec with passion fruit purée and lime juice
เอเลเม้ นท์ แพสชัน – รัม, ทริปเปิ ลเซค, เสาวรส, นํามะนาว
Latitude Miles – Rum, Malibu, raspberry, lychee and lime juice combined with mint leave
ละติจูด ไมล์ – รัม, มาลิบู, ราสเบอร์ รี, ลินจี, นํามะนาว, ใบสาระเเหน่
Spicy Bay – Tequila, triple sec with Thai herb and lime juice
สไปซ์ ซี เบย์ – เตกีล่า, ทริปเปิ ลเซค, สมุนไพรของไทย, นํามะนาว
Lychee Caipirinha – Brazilian cachaça with lychee, brown sugar and lime juice
ไลชี ไคปิ รินย่ า – คาชาซ่ า, ลินจี, นําตาลทรายแดง, นํามะนาว
Green Forest – Midori, southern comfort, grapefruit juice, lime juice and mint leave topped with lime soda
กรีน ฟอเรสต์ – มิโดริ, เซาเทิร์น คอมฟอร์ ท, นําเกรฟฟรุ๊ ต, นํามะนาว, ใบสาระแหน่ , มะนาวโซดา
Tropical Dream – Vodka raspberry, midori, crème de banana, pineapple juice with banana and coconut cream
ทรอปปิ คอล ดรีม – ว็อดก้ าราสเบอร์ รี, มิโดริ, เหล้ าหวานกลินกล้วย, นําสัปปะรด, กล้วย, กะทิ
Sweet Velvet – Jack Daniel’s, peach schnapps with lime juice and strawberry syrup
สวีท เวลเว็ท – แจ็ค แดเนียล, เหล้ าหวานกลินพีช, นํามะนาว, นําเชือมรสสตรอเบอร์ รี

Bubbly Cocktails ค็อกเทลผสมสปาร์ คกลิงไวน์ 380
Bellini, Kir Royal, French 75, Mimosa
เบลลินี, เคียร์ รอยัล, เฟร้ น , มิโมซ่ า

Classic Cocktails ค็อกเทลแบบคลาสสิค 340
Americano, Blood and Sand, Bloody Mary, Brandy Alexander, Caipirinha, Caipiroska, Cuba Libre
อเมริกาโน่, บลัด แอนด์ แซนด์ , บลัดดี แมรี, บรันดี อเล็กซานเดอร์ , ไคปิ รินย่ า, ไคปิ รอสก้ า, คิวบา ลิเบอร์
Cosmopolitan, Daiquiri, Dry Martini, Gin Fizz, Hurricane, Long Island Iced Tea, Mai Tai, Mojito
คอสโมโปลิตนั , ไดควีรี, ดราย มาร์ ตนิ ี, จิน ฟิ ซ, เฮอร์ ริเคน, ลองไอส์ แลนด์ ไอซ์ ที, ไหมไทย, โมฮิโต้
Margarita, Moscow Mule, Mint Julep, Negroni, Perfect Manhattan, Pina Colada, Planters Punch
มาการิต้า, มอสโคว์ มิว, มิน จูเลป, เนโกรนี, เพอร์ เฟค แมนแฮตตัน, พีน่า โคลาด้ า, แพลนเตอร์ พันช์
Sea Breeze, Sex on the Beach, Singapore Sling, Tequila Sunrise, Whisky Sour, White Lady
ซี บรีซ, เซ็กซ์ ออน เดอะ บีช, สิงคโปร์ สลิง, เตกีล่า ซันไรส์ , วิสกี ซาว, ไวท์ เลดี

Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

Mocktails – Non-alcoholic blend drinks เครืองดืมผสม แบบไม่ มีแอลกอฮอล์ 240
Aurora Flash – passion fruit purée, orange scented, carrot juice and celery
ออโรร่ า แฟลช – เสาวรส, นําส้ ม, นําแครอท, คืนฉ่ าย
Berry Beat – blueberries, raspberry syrup and apple juice with a twist of lemon
เบอร์ รี บีท – บลูเบอร์ รี, นําเชือมรสราสเบอร์ รี, นําแอปเปิ ล, นํามะนาว
Bonanza – mellow banana blended with mango juice, creamy coconut ice cream and mint syrup
โบนันซ่ า – กล้วย, นํามะม่ วง, ไอศครีมกะทิ, นําเชือมรสสาระแหน่
Fruit Punch – orange juice, pineapple juice, lime juice, grenadine syrup
ฟรุ๊ ต พันช์ – นําส้ ม, นําสัปปะรด, นํามะนาว, นําเชือมรสทับทิม
Lemon Splash – lemon and lime mixed with fresh basil leaves and topped with lime-soda
เลมอน สแปลช – มะนาวเหลือง, ใบกะเพรา, มะนาวโซดา
Shirley Temple – maraschino cherry syrup, lime juice and lemonade
เชอร์ รี เท็มเปิ ล – นําเชือมรสเชอร์ รี, นํามะนาว, เซเว่ นอัพ
Berry Bombard - blend of raspberry, strawberry, blueberry with yoghurt and honey topped with whipped cream
เบอร์ รี บอมบาด – ราสเบอร์ รี, สตรอเบอร์ รี, บลูเบอร์ รี, โยเกิร์ต, นําผึง, วิปปิ งครีม
Raspberry Delight – raspberry, banana and pineapple juice with yoghurt and honey
ราสเบอร์ รี ดีไลท์ – ราสเบอร์ รี, กล้ วย, นําสัปปะรด, โยเกิร์ต, นําผึง
Strawberry Lover – strawberry, banana and apple juice with yoghurt and honey
สตรอเบอร์ รี เลิฟเวอร์ – สตรอเบอร์ รี, กล้วย, นําแอปเปิ ล, โยเกิร์ต, นําผึง
Tropical Twister - ripe mango, banana, cantaloupe, yoghurt with honey and mint leave
ทรอปปิ คอล ทวิสเตอร์ – มะม่ วง, กล้วย, แคนตาลูป, โยเกิร์ต, นําผึง, ใบสาระแหน่

Aperitif เหล้าก่อนอาหาร
Campari, Pimm’s no.1, Pernod, Ricard, Martini: Extra Dry, Rosso, Bianco 260, Fernet Branca 290
คัมพารี, พิมม์ นัมเบอร์ วัน, เพอร์ นอด, ริการ์ ด, มาร์ ตนิ ี ดราย, รอสโซ่ , เบียงโก้, เฟอร์ เน็ต บรังก้ า

Whisky วิสกี
Johnnie Walker Red, Ballantine’s Finest, Famous Grouse, Grant’s, Canadian Club, John Jameson 260
เรด เลเบิล, บาเลนไทน์ ไฟน์ เนส, เฟมัส เกราซ์ , แกรนต์, แคนนาเดียน คลับ, จอห์ น เจมส์ สัน
Johnnie Walker Black, Johnnie Walker Gold, Swing, Ballantine’s 12y, Chivas Regal 290
แบล็ค เลเบิล, โกลด์ เลเบิล, สวิง, บาเลนไทน์ ปี , ชีวาส รีกลั
Ballantine’s 17y 400, Johnnie Walker Blue, Chivas Royal Salute 990
บาเลนไทน์

ปี , บลู เลเบิล, ชีวาส รอยัล ซาลูท

Malt Whisky มอลต์ วิสกี
Glenfiddich 12y, Glenmorangie 10y, Singleton 12y, Monkey Shoulder 320, The Arran 14y 380
เกล็นฟิ ดดิค ปี , เกล็นมอเรนจี ปี , ซิงเกิลตัน ปี , มังกี โชล์ เดอร์ , ดิ อาร์ ราน ปี
The Macallan 12y, Glenfiddich 15y 450, Glenlivet 18y 600
เดอะ แม็คคัลแลน

ปี , เกล็นฟิ ดดิค

ปี , เกล็นลิเว็ต

ปี

Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

Thai Spirit เหล้าไทย
Mae Khong, Lamai, 220, Lamoon, Chalong Bay, Regency Brandy 240, Grandma Jinn 260
แม่ โขง, ละไม, ละมุน, ฉลอง เบย์ , รีเจนซี บรันดี, แกรนด์ ม่า จิน

Bourbon เบอร์ เบิน
Jim Beam 260, Jack Daniel’s 290, Bulleit 380
จิม บีม, แจ๊ค แดเนียล, บุลเล็ท

Vodka ว็อดก้า
Smirnoff: Original, Raspberry, Lime twist 260
สมีร์นอฟ: ออริจนิ อล, ราสเบอร์ รี, มะนาว
Absolut: Original, Raspberry 260
แอ๊ บโซลูท: ออริจนิ อล, ราสเบอร์ รี
Ciroc, Belvedere, Ketel One, Grey Goose, U'Luvka 290
ซีรอค, เบลเวอเดียร์ , เค็ทเทลวัน, เกรย์ กูซ, ยูรุฟก้ า

Gin จิน
Gordon’s, Tanqueray, Beefeaters, 260, Bombay Sapphire 290, Hendrick’s 360
กอร์ ดอน, แทงเกอร์ เรย์ , บีฟฟี ทเตอร์ , บอมเบย์ แซฟไฟร์ , เฮนดริค
Monkey 47 sloe Gin, Monkey 47 dry Gin 420, Monkey 47 dry Gin Mini 50ml. 520
มังกี

สโล จิน, มังกี 47 ดราย จิน, มังกี

ดราย จิน ขวดเล็ก

มิลลิลิตร

Tequila เตกีล่า
Tres Magueyes, Sierra Silver or Gold 260, Jose Cuervo Reposado 290
เตรส มาเกอร์ เยส, เซียร์ ร่า ซิลเวอร์ หรือ โกล์ ด, โฮเซ่ คูวโว่ เรโปซาโด
Don Julio Reposado, Kah Reposado 380, Kah Reposado Mini 50ml. 450
ดอน ฮูลโิ อ เรโปซาโด, คาฮ์ เรโปซาโด, คาฮ์ เรโปซาโด ขวดเล็ก

มิลลิลติ ร

Rum รัม
Pampero, Bacardi, Captain Morgan Dark, Cachaça Canario 260
แพมเพโร่ , บาคาร์ ด,ี กัปตัน มอร์ แกน ดาร์ ค, คาชาซ่ า คานาริโอ่
Sailor Jerry Spiced, Havana Añejo 3 Años, 260, Bundaberg UP Dark 290
เซลเลอร์ เจอรี สไปซ์ , ฮาวาน่ า ปี , บันดาเบิร์ก ดาร์ ค
Virgin Gorda British Caribbean 320, Ron Zacapa 23y 400
เวอร์ จนิ กอร์ ดา บริตชิ คาริเบียน, รอน ซาคาปา

ปี

Cognac คอนยัค
VSOP: Hennessy, Remy Martin, Courvoisier, Martell 390
วีเอสโอพี: เฮนเนสซี, เรมี มาร์ แตง, คูวอยเซีย, มาร์ เเตล
XO: Hennessy, Remy Martin, Courvoisier 750
เอ็กซ์ โอ: เฮนเนสซี, เรมี มาร์ แตง, คูวอยเซีย
Martell Cordon Bleu 750
มาร์ เเตล กอร์ ดอง เบลอ

Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

Local Beer เบียร์ ผลิตภายในประเทศ
Singha, Chang, Asahi, Tiger, Heineken, San Mig Light 230
สิงห์ , ช้ าง, อาซาฮี, ไทเกอร์ , ไฮเนเก้ น, ซาน มิก ไลท์
Draught Beer: Glass 200, Half Liter 300
เบียร์ สด: แก้ วเล็ก, แก้ วครึงลิตร

Imported Beer เบียร์ นําเข้ าจากต่ างประเทศ
Corona – Mexico, Clausthaler-Non Alcohol – Germany 330
โคโรน่ า – เม็กซิโก, เคลาส์ ทาลเลอร์ – เบียร์ ไม่ มีแอลกอฮอล์ – เยอรมัน

Imported Craft Beer คราฟท์เบียร์ นําเข้ าจากต่ างประเทศ 330
Anderson Valley Hop Ottin' IPA, Rogue Dead Guy Ale, Deschutes Chain breaker White IPA – USA
แอนเดอร์ สัน วัลเล่ ฮ็อพ อ็อตติน ไอพีเอ, โรก เดด กาย เอล, ดิชูทส์ เชนเบรกเกอร์ ไวท์ ไอพีเอ – ยูเอสเอ

Local Craft Beer คราฟท์เบียร์ ท้องถินจากผู้ผลิตในประเทศ 280
Chalawan Pale Ale – Phuket Inspire by Thai folkloric tale, Chalawan King of Alligator.
Tropical lychee notes with citrus and floral notes. Bold but smooth in flavor
ชาละวัน เพล เอล – ภูเก็ต ด้ วยแรงบันดาลใจจากตํานานพืนบ้านของไทย ชาละวันคือจ้าวแห่ งจระเข้ มีกลินของลินจี ช่ อดอกไม้ ผิวมะนาว
รสชาติเข้ มข้ นแต่จบแบบนุ่มนวล
Chatri IPA – Phuket - Juicy grapefruit with subtle floral notes. Refreshing with big hops flavor
ชาตรี ไอพีเอ – ภูเก็ต กลินของเกรฟฟรุ๊ ตและดอกไม้ เบาบาง สดชืนไปกับรสชาติของฮ๊อฟ

Healthy Drinks เครืองดืมเพือสุ ขภาพ 260
Energy Booster – beetroot, apple, carrot and grape
เอ็นเนอร์ จี บูสเตอร์ – บีทรู ท, แอปเปิ ล, แครอท, องุ่น
Tropical Breeze – papaya, carrot, orange and lime juice
ทรอปปิ คอล บรีซ – มะละกอ, แครอท, ส้ ม, นํามะนาว
Ultimate Vegie Mix – broccoli, kale, celery, apple and culantro
อัลทิเมท เวจจี มิก – บร็อคโคลี, คะน้ า, ขึนฉ่ าย, แอปเปิ ล, ผักชีฝรัง
Spicy Fruitie – ginger, pineapple, banana and guava
สไปซ์ ซี ฟรุ๊ ตตี – ขิง, สัปปะรด, กล้วย, ฝรัง

Freshly Squeezed Juice นําผลไม้ คนสด
ั 210
Orange, apple, pineapple, watermelon, mango, guava, young coconut, carrot or lime
ส้ ม, แอปเปิ ล, สัปปะรด, แตงโม, มะม่ วง, ฝรัง, มะพร้ าวอ่ อน, แครอท , มะนาว

Chilled Juice นําผลไม้ แช่ เย็น 210
Grapefruit, cranberry, grape or tomato
เกรฟฟรุ๊ ต, แครนเบอร์ รี, องุ่น, มะเขือเทศ

Fruit Smoothie นําผลไม้ ปัน 210
Banana, coconut, mango, cantaloupe or watermelon
กล้ วย, มะพร้ าว, มะม่วง, แคนตาลูป, แตงโม

Milk Shake มิลค์ เชค 210
Chocolate, Vanilla, Strawberry, Coconut, Banana, Mocha
ช็อกโกแลต, วนิลลา, สตรอเบอร์ รี, มะพร้ าว, กล้วย, มอคค่ า
Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

Milk นม 120
Fresh milk, low fat milk, skimmed milk, soya milk, chocolate, strawberry
นมสด, นมพร่ องมันเนย, นมขาดมันเนย, นมถัวเหลือง, นมรสช็อกโกแลต, นมรสสตรอเบอร์ รี
Chocolate ช็อกโกแลต 160
Hot Chocolate, Iced Chocolate
ช็อกโกแลตร้ อน, ช็อกโกแลตเย็น

TWG Premium Tea ชาพรีเมียม ที ดับบลิว จี 160
Earl Grey, English Breakfast, Grand Jasmine, Oolong Prestige, Vanilla Bourbon or Chamomile
เอิร์ลเกรย์, อิงลิช เบรคฟาสต์, แกรนด์ จัสมิน, อู่หลง เพรสทีจ, วนิลลา เบอร์ เบิน, คาโมไมล์

Iced Tea ชาเย็น 190
Served with your choice of milk or lemon
เสิร์ฟแบบชานมหรือชามะนาว

Thai Iced Tea ชาไทยเย็น 190
Traditional Thai style iced tea with condensed milk
ชาเย็นไทยแบบดังเดิมผสมกับนมข้ น

Freshly Brewed Coffee - Regular or Decaffeinated กาแฟสด – แบบปกติหรือแบบไม่ มีคาเฟอีน
Black Coffee, Espresso, Americano 160
กาแฟดํา, เอสเพรสโซ่ , อเมริกาโน่
Cappuccino, Café Latte, Espresso Macchiato, Mocha, Double Espresso 180
คาปูชิโน่, คาเฟ่ ลาเต้, เอสเพรสโซ่ แมคเคียโต้, มอคค่ า, ดับเบิล เอสเพรสโซ่
Iced Coffee, Iced Café Latte, Iced Cappuccino 190
กาแฟเย็น, คาเฟ่ ลาเต้เย็น, คาปูชิโน่ เย็น

Soft Drink เครืองดืมนําอัดลม
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda Orange, 7 Up, Tonic Water, Ginger Ale, Ginger Beer, Soda Water 120
เป๊ ปซี, เป๊ ปซี แม็กซ์ , มิรินด้ า ส้ ม, เซเว่ น อัพ, โทนิค, จินเจอร์ เอล, จินเจอร์ เบียร์ , โซดา
Schweppes Manao-Soda 120
ชเวปส์ มะนาวโซดา

Purity นําดืม
Minéré Mineral Water 60
นําแร่ มิเนเร่
Small: Acqua Panna, Evian, Perrier, San Pellegrino 160
ขวดเล็ก: นําแร่ อควา พันนา, เอเวียง, นําแร่ มแี ก๊ ส เปอริเอ้ , ซานเปลเลกรีโน
Large: Acqua Panna, Evian, Perrier, San Pellegrino 320
ขวดใหญ่: นําแร่ อควา พันนา, เอเวียง, นําแร่ มแี ก๊ ส เปอริเอ้ , ซานเปลเลกรีโน

Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

WINE by glass selections ไวน์ ให้ เลือกแบบเป็ นแก้ว
Champagne and Sparkling Wine

Glass Bottle

แชมเปญหรือสปาร์ คกลิงไวน์

Moët & Chandon, Brut Imperial NV, France

1,600

7,500

430

2,100

310

1,500

290

1,400

430

2,100

370

1,800

350

1,700

310

1,500

290

1,400

โมเอ็ท ชองดอง ฝรังเศส
Chandon, Sparkling Brut, Australia
ชองดอง สปาร์ คกลิงไวน์ ออสเตรเลีย
Prosecco Brut, Zonin, Veneto, Italy
โปรเซ็คโก้ โซนิน เวเนโต้ อิตาลี
Pink Moscato, Opera Prima, Spain
พิงค์ มอสคาโต้ โอเปร่ า พรีม่า สเปน

White Wine ไวน์ ขาว
Autumn Riesling, Penfolds, Koonunga Hill, South Australia
ออทัมน์ รีสลิง เพนโฟลด์ คูนุงก้ า ฮิลล์ เซาท์ ออสเตรเลีย
Sauvignon Blanc, Matua Valley, Marlborough, New Zealand
โซวีญยอง บล็อง มาทัว วัลเล่ มาร์ ลโบโร่ นิว ซีแลนด์
Pinot Grigio, Zonin ‘Classici’, Friuli, DOC, Italy
พิโนต์ กริจโิ อ, โซนิน คลาสสิซี ฟรีอูลิ ดีโอซี อิตาลี
Blanco, Freixenet Mia, Spain
บลังโก้ ฟรีเซเน็ท มีอา สเปน
Chardonnay, Reservado, Concha y Toro, Chile
ชาร์ ดอนเนย์ รีเซอร์ วาโด้ คอนช่ า อิ โตโร่ ชิลี

Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

Red Wine ไวน์ แดง
Cabernet Sauvignon, Penfolds, Koonunga Hill, South Australia
คาเบอร์ เนต์ โซวีญยอง เพนโฟลด์ คูนุงก้ า ฮิลล์ เซาท์ ออสเตรเลีย

390

1,900

Pinot Noir, Matua Valley, Marlborough, New Zealand
พิโนต์ นัวร์ มาทัว วัลเล่ มาร์ ลโบโร่ นิว ซีแลนด์

370

1,800

Chianti, Zonin ‘Classici’, Tuscany, DOCG, Italy
เคียนติ โซนิน คลาสสิซี ทัสคานี ดีโอซีจี อิตาลี

350

1,700

Merlot, Casa Lapostolle, Rapel valley, Chile
แมร์ โลต์ คาซ่ า ลาปอสโทล์ เล่ ราเป็ ล วัลเล่ ย์ ชิลี

310

1,500

Tempranillo, Freixenet Mia, Spain
เท็มปรานิลโญ่ ฟรีเซเน็ท มีอา สเปน

310

1,500

Cabernet Sauvignon, Reservado, Concha y Toro, Chile
คาเบอร์ เนต์ โซวีญยอง รีเซอร์ วาโด้ คอนช่ า อิ โตโร่ ชิลี

290

1,400

Bordeaux Rosé, Michel Lynch, France
บอร์ กโด โรเซ่ มิเชล ลินช์ ฝรังเศส

370

1,800

White Zinfandel, Beringer, California, U.S.A
ไวท์ ซินฟานเดล เบอรินเจอร์ แคลิฟอร์ เนีย ยูเอสเอ

350

1,700

Rosé Wine โรเซ่ ไวน์

Prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and tax

Happy Hour 5.00pm – 7.00pm “Buy One Get One Free”
เมนู เครื องดืมแฮปปี อาวเออร์ – เปิ ดให้ บริการตังแต่ โมงเย็นจนถึง ทุ่ม “ซือ รับฟรีอกี ”
SPARKLING WINE สปาร์ คกลิงไวน์
Prosecco Brut, Zonin, Veneto, Italy โปรเซ็คโก้ โซนิน เวเนโต้ อิตาลี 310
Pink Moscato, Opera Prima, Spain พิงค์ มอสคาโต้ โอเปร่ า พรีม่า สเปน 290
White Wine ไวน์ขาว
Pinot Grigio, Zonin ‘Classici’, Friuli, DOC, Italy พิโนต์ กริจโิ อ, โซนิน คลาสสิซี ฟรีอูลิ ดีโอซี อิตาลี 350
Blanco, Freixenet Mia, Spain บลังโก้ ฟรีเซเน็ท มีอา สเปน 310
Chardonnay, Reservado, Concha y Toro, Chile ชาร์ ดอนเนย์ รีเซอร์วาโด้ คอนช่ า อิ โตโร่ ชิลี 290
Red Wine ไวน์แดง
Chianti, Zonin ‘Classici’, Tuscany, DOCG, Italy เคียนติ โซนิน คลาสสิซี ทัสคานี ดีโอซีจี อิตาลี 350
Tempranillo, Freixenet Mia, Spain เท็มปรานิลโญ่ ฟรีเซเน็ท มีอา สเปน 310
Cabernet Sauvignon, Reservado, Concha y Toro, Chile คาเบอร์เนต์ โซวีญยอง รีเซอร์ วาโด้ คอนช่า อิ โตโร่ ชิลี 290
Rosé Wine โรเซ่ ไวน์
Bordeaux Rosé, Michel Lynch, France บอร์ กโด โรเซ่ มิเชล ลินช์ ฝรังเศส 370
Sauvion Rosé d'Anjou Chemin des Sables, Loire, Franceโซวิออง โรเซ่ ดองชู เชมิง เดส ซาเบลส ลัวร์ ฝรังเศษ370
Classic Cocktails ค็อกเทลแบบคลาสสิค 340
Americano, Blood and Sand, Bloody Mary, Brandy Alexander, Caipirinha, Caipiroska, Cuba Libre
อเมริกาโน่, บลัด แอนด์ แซนด์, บลัดดี แมรี, บรันดี อเล็กซานเดอร์ , ไคปิ รินย่า, ไคปิ ร อสก้ า, คิวบา ลิเบอร์
Cosmopolitan, Daiquiri, Dry Martini, Gin Fizz, Hurricane, Long Island Iced Tea, Mai Tai, Mojito
คอสโมโปลิตัน, ไดควีรี, ดราย มาร์ติน,ี จิน ฟิ ซ, เฮอร์ ริเคน, ลองไอส์ แลนด์ไอซ์ ที, ไหมไทย, โมฮิโต้
Margarita, Moscow Mule, Mint Julep, Negroni, Perfect Manhattan, Pina Colada, Planters Punch
มาการิต้า, มอสโคว์ มูล, มิน จูเลป, เนโกรนี, เพอร์ เฟค แมนแฮตตัน, พีน่า โคลาด้า, แพลนเตอร์ พันช์
Sea Breeze, Sex on the Beach, Singapore Sling, Tequila Sunrise, Whisky Sour, White Lady
ซี บรีซ, เซ็กซ์ ออน เดอะ บีช, สิงคโปร์ สลิง, เตกีล่า ซันไรส์ , วิสกี ซาว, ไวท์ เลดี
Mocktails – Non-alcoholic blend drinks เครืองดืมผสม แบบไม่มแี อลกอฮอล์ 240
Aurora Flash ออโรร่ า แฟลช – passion fruit purée, orange scented, carrot juice and celery
Berry Beat เบอร์ รี บีท – blueberries, raspberry syrup and apple juice with a twist of lemon
Lemon Splash เลมอน สแปลช – lemon and lime mixed with fresh basil leaves and topped with
lime-soda
Soft Drink เครื องดืมนําอัดลม
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda Orange, 7 Up, Tonic Water, Ginger Ale, Soda Water
Schweppes Manao-Soda 120
เป๊ ปซี, เป๊ ปซี แม็กซ์ , มิรินด้า ส้ ม, เซเว่น อัพ, โทนิค, จินเจอร์ เอล, โซดา, ชเวปส์ มะนาวโซดา

Signature Cocktails – Resort mixologist’s creations each 340
ค๊อกเทลประจํารีสอร์ ต คิดค้นโดยผู้เชียวชาญด้านเครืองดืมของรีสอร์ต
Tropical Sunset ทรอปปิ คอล ซันเซ็ท – Vodka and triple sec with mango, orange, lime juice and
grenadine syrup topped with dark rum
Amburaya Sangria อัมบูรยา แซงเกรีย – Red or White sangria made with raspberry vodka,
fresh fruits and topped with ginger ale
Infiniti Scene อินฟิ นิติ ซีน – Gin, rum, vodka, blue curacao and lime juice topped with lime
soda
Elements Passion เอเลเม้นท์ แพสชัน – Rum, triple sec with passion fruit purée and lime juice
Latitude Miles ละติจูด ไมล์ – Rum, malibu, raspberry, lychee and lime juice combined with
mint leave
Spicy Bay สไปซ์ ซี เบย์ – Tequila, triple sec with Thai herb and lime juice
Lychee Caipirinha ไลชี ไคปิ รินย่ า – Brazilian cachaça with lychee, brown sugar and lime juice
Green Forest กรีน ฟอเรสต์ – Midori, southern comfort, grapefruit juice, lime juice and mint leave
topped with lime soda
Tropical Dream ทรอปปิ คอล ดรีม – Vodka raspberry, midori, crème de banana, pineapple juice
with banana and coconut cream
Sweet Velvet สวีต เวลเว็ท – Jack Daniel’s, peach schnapps with lime juice and strawberry syrup
Bubbly Cocktails ค็อกเทลผสมสปาร์ คกลิงไวน์ 380
Bellini, Kir Royal, French 75, Mimosa

เบลลิน,ี เคียร์ รอยัล, เฟร้ น , มิโมซ่ า
Local Beer เบียร์ ผ ลิตภายในประเทศ
Singha, Chang, Asahi, Tiger, Heineken, San Mig Light 230
สิงห์, ช้ าง, อาซาฮี, ไทเกอร์ , ไฮเนเก้น, ซาน มิก ไลท์
Draught Beer: Glass 200, Half Liter 300
เบียร์ ส ด: แก้วเล็ก, แก้วครึงลิตร
Spirits เหล้าต่ างๆ 260
Johnnie Walker Red Label, Ballantine’s Finest

เรด เลเบิล, บาเลนไทน์ ไฟน์ เนส
Gordon’s Gin, Smirnoff Vodka, Bacardi Rum, Sierra Tequila Silver
กอร์ ดอน จิน, สมีร์นอฟ ว็อดก้า, บาคาร์ ดี รัม, เซียร์ ร่า เตกีล่า ซิลเวอร์
Freshly Squeezed Juice นําผลไม้คันสด 210
Orange, apple, pineapple, watermelon, mango, guava or lime
ส้ ม, แอปเปิ ล, สัปปะรด, แตงโม, มะม่วง, ฝรัง, มะนาว

Prices are quoted in Thai Baht, subject to government tax and 10% service charge

