ON THE SIDE

Mashed potato

230

truffle puree, chopped parsley

มันฝรั่งบดซอสเห็ดทรัฟเฟ�ล

MAINS

STARTERS

Parmesan pesto fries
truffle mayonnaise, rocket pesto, crispy onion

Grilled cauliflower steak

520

Harissa, confit tomatoes, hummus

มันฝรั่งทอดราดซอสเพสโตชีสพารเมซาน
เสิรฟพรอมมายองเนสเห็ดทรัฟเฟ�ล เพสโตใบร็อกเก็ต และหอมเจียว

สเต็กดอกกะหล่ำยางซอสฮาร�ซา คงฟ�มะเข�อเทศและฮัมมุส
Soup of the day

350

Creamed corn

Roasted pork belly

apple, Hokkaido scallop, cauliflower puree

ซุปประจำวัน - โปรดสอบถามพนักงาน

หมูสามชั้นอบซอสแอปเป�ล เสิรฟพรอมหอยเชลลฮอกไกโด และดอกกะหล่ำบด

crispy Parma ham, deviled egg, parmesan, fresh garlic bread

380

สลัดซีซาร เสิรฟพรอมพารมาแฮมกรอบ ไขยัดไส ชีสพารเมซาน และขนมปงกระเทียม
Large mixed green salad

focaccia croutons, olives, sun-dried tomatoes, avocado

420

สลัดผักใบเข�ยวจานใหญ ขนมปงกรอบฟอคคาเซีย
น้ำมันมะกอก มะเข�อเทศตากแหง และอโวคาโด
Fire-grilled asparagus

cured ham, parmesan, 8-year aged balsamic

dill emulsion, fennel, rocket, kanom dok jok

Garden salad

Duck confit

680

สลัดการเดน น้ำสลัดบัลซามิค และ มะเข�อเทศตากแหง

คงฟ�เปด ฟ�วกราส เสิรฟพรอมผัดผัก คร�มเห็ดทรัฟเฟ�ลและองุน

Creamy spinach

Fire-grilled Hokkaido scallops

ปลาแซลมอนยาง เสิรฟบนพาสตาปาปารเดลเล ผัดซอสคร�มเห็ดทรัฟเฟ�ลและมะเข�อเทศ
Roasted cod fish / Snow fish

600

Marinated wagyu flank steak (200g)
served with crispy polenta, sweet corn, black olive,
one sauce of your choice

950

670

ปลาทูนาทารทาร เสิรฟพรอมอโวคาโด ซอสดาชิพอนสึ วาซาบิและไขปลาแซลมอน
680

เนื้อวัวออสเตรเลียทารทาร เสิรฟพรอมขนมปงซาวโดวจยาง
กรานิตาตับหาน และซอสคร�มไขแดง
Pan-seared foie gras
French toast, raspberry, beetroot, rocket salad

Premium surprise menu 5 courses
5,000 per person
(must be ordered by the entire table)

1,100

mushroom risotto, pumpkin, parmesan

Fire-grilled wagyu beef tenderloin

150 g. / 200 g.
onion tart, garlic confit, one sauce of your choice

1,400 / 1,800
Wood-fired chateaubriand (2-5 people) 100g.

สันในเนื้อวัววากิวยางเตาถาน ทารตหัวหอม คงฟ�กระเทียม และซอสที่คุณเลือก 1 รสชาติ
Fire-grilled rack of lamb

1,000 / 1,350

2 chops / 3 chops
harissa paste, olive tapenade, one sauce of your choice

ซี่โครงเนื้อแกะยางเตาถาน ซอสพร�กฮาร�สซา มะกอกบด และซอสที่คุณเลือก 1 รสชาติ
750

Beef of the day

เพ�ยงแจงเชฟวาคุณไมทาน หร�อแพอาหารอะไร เชฟจะคร�เอทเมนูใหคุณเอง
3 คอรส 1,200 บาท + ไวน แพร�่ง 700 บาท ตอทาน
5 คอรส 2,000 บาท + ไวน แพร�่ง 1,200 บาท ตอทาน
พร�เมียม 5 คอรส 5,000 บาท

TO SHARE

ซี่โครงเนื้อวัวรมควัน ขาวร�ซอตโตเห็ด ฟ�กทอง และชีสพารเมซาน

ทอดมันปูซอสรสเผ็ด เสิรฟพรอมสลัดขาวโพด และ น้ำสลัดพร�กหวาน

grilled sourdough bread, foie gras granita, egg yolk cream

3 courses 1,200 + wine pairing 700 per person
5 courses 2,000 + wine pairing 1,200 per person

ปลาค็อด หร�อ ปลาหิมะอบซอสมะเข�อเทศ อโวคาโด มันฝรั่งอบหญาฝรั่น และน้ำมันสมุนไพร

Thai jumbo crab cake

Australian beef tartare

Tell us what you can’t eat. The rest is up to Chef!

850 / 1,180

Smoked beef short rib

dashi ponzu, wasabi, salmon ikura

SURPRISE MENU

800

เนือ้ แฟรงคหมัก เสิรฟ กับโพเล็นตากรอบ ขาวโพดหวาน มะกอกดำ และซอสทีค่ ณ
ุ เลือก 1 รสชาติ

Tuna tartare avocado

คร�มผักโขมอบเนยกระเทียม จันทรเทศ และกระเทียมเจียว

tomato reduction, avocado, saffron potato, green herb emulsion

640

190

หอยเชลลฮอกไกโดยางเตาถาน เนยรสดาชิสาหราย และ สลัดใบร็อกเก็ต

ปลาแซลมอนรมควัน เสิรฟพรอมอโวคาโด, น้ำมันผักชีลาว เฟลเนล ใบร็อกเก็ต
และขนมดอกจอก
spicy aioli, corn salad and roasted pepper vinaigrette

nutmeg, garlic butter, crispy garlic

890

Salmon pappardelle

550

190

balsamic vinaigrette, sun-dried tomatoes

pan-seared foie gras, sautéed greens, truffle cream, poached grapes

dashi seaweed butter, rocket salad

190

คร�มขาวโพดอบชีสเบชาเมล ขาวโพดยาง และพร�กคาเยน

grilled salmon served on pappardelle with truffle and tomato cream

หนอไมฝรั่งยางเตาถาน เสิรฟพรอมแฮม, ชีสพาเมซานมซอสบัลซามิกหมัก 8 ป
Smoked salmon avocado

cheesy bechamel, grilled corn, cayenne pepper

770

ask our server

Caesar salad

300

price by weight

onion tart, garlic confit, one sauce of your choice

เนื้อวัวยางเตาถาน ทารตหัวหอม คงฟ�กระเทียม และซอสที่คุณเลือก 1 รสชาติ

ฟ�วกราส เสิรฟพรอมเฟรนซโทส ราสเบอรร�่ บีทรูท และ สลัดใบร็อกเก็ต

750

(ตองสั่งเซอรไพรสเมนูเหมือนกันทั้งโตะ)

wagyu tenderloin, garlic confit, baby corn, three sauces of your choice

สันในวัวคุณภาพดียางเตาถาน คงฟ�กระเทียม ขาวโพดออน และซอสที่คุณเลือก 3 รสชาติ
Wood-fired tomahawk (2-5 people) 100g.

400

fire-grilled wagyu tomahawk marble score, garlic confit, baby corn

เนื้อวากิวลายหินออนยางเตาถาน คงฟ�กระเทียมและ ขาวโพดออน
Chorizo & lobster spaghetti (2 people)

2,900

DESSERTS
Kaiserschmarrn

สปาเก็ตตี้ไสกรอกโชร�โซและแคนาเดียนล็อบสเตอรซอสเอ็กซโอ 1 ตัว และน้ำมันพร�ก

(2 people / 15 minutes preparation)
traditional Austrian fluffy pancake style dessert.
The favourite of the former Austrian emperor.

King crab thermidor

แพนเคกไคเซอรชมารน (ขนมที่จักรพรรดิออสเตร�ยโปรดปราน)

1 whole Canadian lobster, chorizo from Spain, lobster XO, chilli oil

3,300

(2-3 people/25 minutes preparation)
Alaska king crab thermidor style with spinach and parmesan

ซอสพร�กไทยออน
ซอสเห็ด
ซอสไวนแดง
ซอสเบอรเนส
ซอสซีฟ�้ด
น้ำจิ�มแจว
ซอสซิมิชูร�

เทอรมิดอรปูยักษอลาสกา ผักโขมและชีสพารเมซาน

SAUCE

Green peppercorn
Mushroom
Red wine
Bearnaise
Seafood
Thai nam jim jaew
Chimichurri

Add on sauce
Add on foie gras
Add on scallop

เพ�่มซอส
เพ�่มฟ�วกราส
เพ�่มหอยเชลล

100
340
150

add a selection of the finest seasonal cheeses (5)

Cured meats

shaved jamon, salami and chorizo from the Iberian coast
served with pickles, mustard, marcona almonds and
grilled bread

Cheese variations

grilled sourdough bread, honey, grapes

1,200

เพ�่มเมนูชีสชั้นเลิศ 5 ชนิด

All prices are in Thai baht, subject to 10% service charge and 7% VAT

680

ชีสหลากหลายชนิด ขนมปงซาวโดวจ น้ำผึ้ง และองุน
Fluffy warm cheesecake
caramel ice cream, granola

280

ชีสเคกเนื้อนุม ไอศกร�มรสคาราเมลและกราโนลา
Raspberry macaron

แฮมฮามอน ซาลามี่ และไสกรอกโชร�โซจากอิเบอเร�่ยน เสิรฟพรอมผักดอง
มัสตารด อัลมอนดมารโคนา และขนมปงยาง
+ Cheese

580

vanilla curd, fresh raspberry

1,900

280

มาการองราสปเบอรร�่ วานิลาคัสตารด และ ราสปเบอรร�่สด
Baked chocolate lava souffle

(25 minutes preparation)
homemade vanilla ice cream, salted caramel

280

ซูเฟลช็อกโกแลตลาวา
Peanut parfait

320

rum Chantilly, peanut butter parfait, caramelized banana

พารเฟตพ�นัท คร�มชานทิลลี่ผสมรัม เนยถั่วและกลวยหอม

