TO BEGIN WITH
Soup of the Day

ask your server for today’s special

380

ซุปประจำวัน โปรดสอบถามพนักงานสำหรับซุปประจำวัน
Caesar Salad

crispy Parma ham, egg snow, parmesan shavings,
crispy chicken balls, garlic bread croutons

400

สลัดซีซาร เสิรฟพรอมพารมาแฮมอบกรอบ ไขขาวหิมะ ชีสพาเมซาน
ไกบดทอด และขนมปงครูตองซรสกระเทียม
House Salad

focaccia croutons, olives, sun dried tomatoes, avocado

420

สลัดผักใบเข�ยว เสิรฟพรอมขนมปงกรอบฟอคคาเซีย น้ำมันมะกอก
มะเข�อเทศตากแหง และอะโวคาโด
Smoked Salmon Avocado

dill emulsion, fennel, rocket, kanom dok jok

650

ปลาแซลมอนรมควัน เสิรฟพรอมอะโวคาโด น้ำมันผักชีลาว เฟนเนล ผักร็อคเก็ต
และขนมดอกจอก
Caribbean Jumbo Crab Cake

chili aioli, mango salsa and radish salad

700

เคกปูสไตลแคร�บเบียน เสิรฟพรอมเอโอลีรสเผ็ด ซัลซามะมวง และสลัดแรดิช
Tuna Tartare Avocado

spicy soy sauce, black olives, avocado mousse, ikura

680

ทูนาทารทาร เสิรฟพรอมซอสถั่วเหลืองรสเผ็ด มะกอกดำ มูสอะโวคาโด และไขปลาแซลมอน
Spicy Australian Beef Tartare

grilled sourdough bread, harissa, cinnamon, garlic confit, egg yolk sauce

700

เนื้อออสเตรเลี่ยนทารทารรสเผ็ด เสิรฟพรอมขนมปงซาวโดวจยาง เคร�่องเทศตำรับแอฟร�กัน
อบเชย กระเทียมตุน และซอสไขแดง
CHAR Cured Meats Board

Chef’s selection of cold cuts: Shaved prosciutto, salami and chorizo
served with pickles, mustard, almonds and grilled bread

1,200

แฮม ซาลามี่ และไสกรอกโชร�โซ เสิรฟพรอมผักดอง มัสตารด อัลมอนด และขนมปง
CHAR Cheese Board

Chef’s selection of 4 cheeses, served with grapes, nuts,
dried fruits, pickles and grilled bread

1,900

ชีสชั้นเลิศที่คัดสรรโดยเชฟ 4 ชนิด เสิรฟพรอมองุน ถั่วนานาชนิด ผลไมแหง แตงกวาดอง และขนมปง

CHAR SIGNATURES
Grilled Jerk Chicken

800

Jamaican spice marinade, miso pineapple, pickled red onions

ไกยางเคร�่องเทศสไตลจาไมกา เสิรฟพรอมสับปะรดปรุงรสดวยมิโซะยาง และหอมแดงดอง

1,200

ซี่โครงเนื้อรมควัน เสิรฟพรอมซอสเบชาเมลมะเข�อมวง บรอกโคลีทอด และโพเลนตากรอบ

Grilled Octopus

900

baby potatoes, chorizo, edamame, burnt garlic aioli & salsa verde

Add foie gras

350

เพ��มฟ�วกรา

ปลาหมึกยักษยาง เสิรฟพรอมมันฝรั่งหัวเล็ก ไสกรอกโชร�โซ ถั่วแระญี่ปุน
เอโอลีกระเทียม และซัลซาเวอรเด

Lobster Rice

Roasted Pork Belly

850

creamy polenta, coriander chimichurri, sautéed bok choy

หมูสามชั้นอบ เสิรฟพรอมโพเลนตา ซอสผักชีชิมิชูร� และผักบอกฉอยผัด
Boneless Duck Confit

gochujang sofrito, carnaroli rice, wakame, mussels,
edamame & turmeric aioli

Add scallop

150

หอยสแกลลอบ

Fire Grilled Pork Chop

นองเปดติดสะโพกไรกระดูกตุนน้ำมัน เสิรฟพรอมฟ�กทองปูวเร องุน ซอสบัลซามิกร�ดักชั่น
กระเทียมตน และหัวหอมทอดกรอบ

2,450

ขาวล็อบสเตอร โคชูจังโซฟร�โต ขาวคานาโรลี สาหรายวากาเมะ หอยแมลงภู ถั่วแระญี่ปุน
และไอโอลีขมิ�นชัน

700

pumpkin purée, grapes, balsamic reduction, crispy leeks &onions

Add foie gras

Smoked Beef Short Rib

eggplant béchamel, fried broccoli, crispy polenta

apples, garlic tofu purée, rocket, sweet pickled radish

850

พอรคชอปยาง เสิรฟพรอมแอปเป�ล เตาหูรสกระเทียมปูวเร ผักร็อคเก็ต และแรดิชดองรสหวาน

350

Chorizo Spaghetti

เพ��มฟ�วกรา

Fire Grilled Hokkaido Scallops

1,100

mushroom purée, seaweed brown butter, parmesan, rocket salad,
lime truffle vinaigrette

bell pepper-sesame sauce, chorizo, kailan & crispy basil leaves

600

สปาเกตตี้ไสกรอกโชร�โซ เสิรฟพรอมซอสงาพร�กหวาน คะนา และใบกะเพรากรอบ
Add confit shrimps (3 pcs.)

หอยสแกลลอบ ฮอกไกโดยาง เสิรฟพรอมเห็ดปูวเร สาหรายบราวบัตเตอร ชีสพาเมซาน
สลัดผักร็อคเก็ต และน้ำสลัดน้ำสมสายชูหมักรสทรัฟเฟ�ลมะนาว

100

เพ��มกุงตุนนํ้ามัน
Add lobster

Salmon Pappardelle

850

grilled salmon served on pappardelle with pistachio cream sauce

แซลมอนยาง เสิรฟพรอมเสนพัพพารเดลล และซอสคร�มพ�สตาชีโอ
Roasted Seabass

950

carrot-ginger purée, crispy quinoa, confit shrimps, cabbage & grapes

ปลากะพงยาง เสิรฟพรอมแครรอตข�งปูวเร คว�นัวอบกรอบ กุงตุนน้ำมัน กะหล่ำปลี และองุน

2,250

เพ��มกุงล็อบสเตอร

CHAR-grilled Broccoli & Cauliflower

marinated with Jordanian spices, served with hummus,
yoghurt sauce, muhammara and puffed rice

550

บรอกโคลี และดอกกะหล่ำหมักเคร�่องเทศสไตลจอรแดนยาง เสิรฟกับฮัมมูส มุฮัมมะเราะฮ
ซอสโยเกิรต และขาวพอง

FROM THE GRILL
Includes one sauce & one side of your choice

เสิรฟพรอมซอส 1ชนิด และเคร�่องเคียง 1 อยาง
Wagyu Flank Steak (200g)
สเต็กเนื้อวากิว สวนใบบัว

SIDES

1,000
1,550 / 2,200

Wagyu Beef Tenderloin (250g / 300g)
สเต็กเนื้อวากิว สวนสันใน

3,200

Wood Fired Chateaubriand (600g)
สเต็กเนื้อชาโตบร�ยองดยางถานไม

Mashed Potatoes

250

with chopped herbs

มันฝรั่งบดใสสมุนไพร
Add truffle paste

100

เพ��มทรัฟเฟ�ลเพส

Wood Fired Tomahawk (1.2 -1.8 kgs)

480 / 100g

2 sauces & 2 sides included

Fries

spicy honey mustard & sweet lime aioli

เนื้อโทมาฮอคยางถานไม เสิรฟพรอมซอส 2 ชนิด และเคร�่องเคียง 2 อยาง

มันฝรั่งทอด เสิรฟพรอมซอสมัสตารดน้ำผึ้งรสเผ็ด ไอโอลีมะนาวรสหวาน
1,000 / 1,350

Fire Grilled Rack of Lamb (2 chops / 3 chops)
ซี่โครงแกะยาง 2 ชิ�น / 3 ชิ�น

Add truffle oil

75

เพ��มน้ำมันทรัฟเฟ�ล

Tiger Prawns (1pc. / 3pcs.)
กุงลายเสือ 1 ชิ�น / 3 ชิ�น

400 / 1,100
950

Fish of the Day (Whole, approx. size 700g)
ปลาประจําวัน (ทั้งตัว นํ้าหนักประมาณ 700 กรัม)

Creamed Corn

cheesy béchamel, grilled corn, cayenne pepper

250

ขาวโพดอบซอสเบชาเมล และชีส เสิรฟพรอมขาวโพดยาง และพร�กคาเยน
Garden Salad

balsamic vinaigrette, sun dried tomatoes

250

สลัดผัก เสิรฟพรอมน้ำสลัดบัลซามิก และมะเข�อเทศตากแหง

SAUCES
3 Peppercorn Sauce

Seafood Sauce

ซอสพร�กไทย 3 ชนิด

ซอสซีฟ�ด

Mixed Mushrooms Sauce

Thai Spicy Jaew Sauce

ซอสเห็ดนานาชนิด

ซอสจ��มแจว

Red Wine Sauce

Chimichurri Sauce

ซอสไวนแดง

ซอสผักชีชิมิชูร�

Lemon Butter Sauce

Béarnaise Sauce

ซอสเนยเลมอน

ซอสแบรเนส
Add on sauce

250

Grilled Mixed Vegetables
ผักรวมยาง

250

Creamy Spinach

250

nutmeg, garlic butter, crispy garlic

ผักโขมอบเนยกระเทียม จันทรเทศ และกระเทียมทอดกรอบ
Grilled Asparagus
หนอไมฝรั่งยาง

120

เพ��มซอส

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

ราคาดังกลาวยังไมรวมคาบร�การ 10% และภาษีมูลคาเพ��ม 7 %
Please let us know if you have any food allergies, restrictions or special dietary needs.

กรุณาแจงพนักงาน หากทานแพอาหาร หร�อมีขอควรระวังอื่นๆทางโภชนาการ

250

THE SURPRISE
MENU
Tell us what you can’t eat,
the rest is up to Chef and the team!

3 courses 1,500 + wine pairing 700 per person
5 courses 2,500 + wine pairing 1,200 per person
(must be ordered by the entire table)

เพ�ยงแจงเชฟวาคุณไมทาน หร�อแพอาหารอะไร เชฟจะคร�เอทเมนูใหคุณเอง

3 คอรส 1,500 บาท + ไวน แพร��ง 700 บาท ตอทาน
5 คอรส 2,500 บาท + ไวน แพร��ง 1,200 บาท ตอทาน
(โปรดสั่งเซอร ไพรสเมนูเหมือนกันทั้งโตะ)

SOMETHING SWEET
Crème Brûlée

classic vanilla flavor with raspberry sorbet

400

แครมบรูวเล เสิรฟพรอมไอศคร�มราสปเบอรร�
Lemon Bars

almond crumble, lemon curd, torched meringue,
raspberry sorbet

500

เลมอนบาร เสิรฟพรอมเลมอนเคิรด ครัมเบิ�ลอัลมอนด เมอแร็งก
และไอศคร�มราสปเบอรร�
Polenta Corncake

dulce de leche, caramelized bacon & coffee ice cream

350

เคกโพเลนตาขาวโพด เสิรฟพรอมนมขนตุนสไตลอารเจนตินา
คาราเมลเบคอน และไอศคร�มกาแฟ
Strawberry Shortcake

whipped cream, strawberries & syrup

300

สตรอเบอรร�่ชอรตเคก เสิรฟพรอมว�ปคร�ม สตรอเบอรร�่ และไซรัปสตรอเบอรร�่
Baked Chocolate Lava Soufflé (25 minutes preparation)
vanilla ice cream, salted caramel

300

ช็อคโกแลตซูเฟลลาวา (ใชเวลาทำ 25 นาที) เสิรฟพรอมไอศคร�มวานิลลา
และซอลทเท็ด คาราเมล
Ice Cream & Sorbet (2 scoops)

ask your server for the flavors of the day

ไอศคร�ม และซอรเบ (2 สกูป) โปรดสอบถามพนักงานสำหรับรสชาติประจำวัน

250

