Brownie

บราวนี่

140 Baht

Panini Sandwich
Ham Cheese / Tuna / Double Cheese

แซนดวิชพานินี่แฮมชีส, ทูนา หรือดับเบิลชีส
140 Baht

Kaprao Burger Vegan

Beef / Vegetarian Lasagna

240 Baht

220 / 150 Baht

เบอรเกอรกะเพราวีแกน

ลาซานญาเนื้อ / มังสวิรัติ

ROOM SERVICE MENU
Panini Sandwich Ham cheese / Tuna / Double cheese / แซนดวชิ พานินแ่ ี ฮมชีส, ทูนา หรือดับเบลิ ชีส

140 Baht

Gaeng keaw wan Pork or Chicken / แกงเขียวหวานหมู

160 Baht

Grill toasted ciabatta and choice of ham cheese,tuna and double cheese, lettuce
and tomato, mayonnaise sauce, served with french fries

หรือไก

Chicken or pork in a succulent green curry with coconut milk, eggplant and sweet basil

Phad Thai Prawns / Chicken / Tofu / ผัดไทยกุง

170 / 150 Baht

/ ไก หรือเตาหู

Classic wok fried noodles with egg, bean sprouts, tamarind and
choice of yellow tofu, chicken and prawns

Tod Kratiam Prik Thai Prawns / Pork / Chicken / ทอดกระเทยี มพริกไทยกุง / หมู หรือไก

170 / 150 Baht

Phad Kaprao / ผัดกะเพราไก,

150 / 170 Baht

Choice of chicken,pork and prawns stir fried with garlic and thai peppers

หมู หรือทะเล, มังสวิรัติ

Stir fried Chicken, Pork or Seafood, Vegan with hot basil, garlic and chili

Thai omelette minced pork or chicken with rice / ไขเจียวหมูหรือไกสับราดขาว

150 Baht

Tom Yum goong or talay / ตมยำกุง

หรือทะเล

190 Baht

Clear soup with minced pork / ตมจืดหมูสับ

120 Baht

Minced pork or Minced chicken in Egg deep fried with rice

Thai herb and red chilli with shrimp or seafoods in tomyum soup
Minced pork in clear soup and cabbage, carrot, spring onions

Thai spicy salad with minced pork or seafood / ยำหมูสับ

120 / 150 Baht

/ ยำทะเล

Minced pork or seafood in spicy salad with shallot, spring onions, red chilli

Phad See Iew / ผัดซีอิ๊วไก,

150 / 170 Baht

หมู / ทะเล

Flat noodles stir-fried in black soy sauce with Chicken, Pork or Seafood

Beef Burger / เบอรเกอรเนื้อ

240 Baht

Kaprao Burger Vegan / เบอรเกอรกะเพราวีแกน

240 Baht

Australian Angus patty in a toasted bun with lettuce,
caramelized onions, tomato, cheddar cheese and tartar sauce
Plant based patty served with spicy kaprao sauce and
fried basil leaves in a Homemade Bun Vegetarian Lasagna

Beef / Vegetarian Lasagna / ลาซานญาเนื้อ

/ มังสวิรัติ

Lasagna pasta with minced beef bolognese/Vegetarian sauce and cheese

220 / 150 Baht

Pasta / พาสตา

Your Selection: Spaghetti, Penne, Fettuccine
Topped with your choice of sauce - pork bolognaise, Carbonara or tomato basil

190 Baht

เลือกเสนที่ตองการ เพนเน สปาเก็ตตี้ หรือ เฟตตูชินี เลือกซอสโบโลเนส ซอสคาโบนารา หรือ ซอสมะเขือเทศ
Salads (Tuna / Ham Cheese / Vegetables) สลัด

ทูนา / แฮมชีส / ผักรวม

89 Baht

Som Tum Thai / สมตำไทย

170 Baht

Brownie / บราวนี่

140 Baht

Spicy Papaya Salad

Dark chocolate, butter, egg and cashew nut

Fresh Fruit / ผลไมรวม

49 Baht

Crepe Chocolate / เครปช็อกโกแลต

69 Baht

ETE Ice Cream Selection /

80 Baht

ไอศกรีม รสชาติตางๆ

Hokkaido Milk, Strawberry Cheese Cake, Chocolate Marshmallow,
Vanilla Choc-chip, Coconut, Mango, Lime Sorbet

Instant Noodles / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Tom Yum / Minced Pork

35 Baht

ตมยำ / หมูสับ

Instant Porridge / โจกกึ่งสำเร็จรูป

40 Baht

Lay / Lay BBQ / Paprika / Pote

40 Baht

Pocky Biscuit Chocolate

40 Baht

Butter Vegan Cookies vegan 450gr.

180 Baht

Chicken / Pork

ไก / หมู

Freshly baked - *Please order 3 hours in advance

Fruit Juice Box / น้ำผลไม

25 Baht

Coke / Coke Light / Coke Zero / Sprite / Fanta Orange / Ginger ale

40 Baht

Minere water (500 ml)

20 Baht

Minere water (1,500 ml)

40 Baht

Orange / Grape สม

/ องุน

รูมเซอรวสิ ใหบริการเวลา 8.00 - 22.00 น. กรุณากด 7788 เพือ่ สัง่ อาหาร
พรอมชำระเงินออนไลนและสงสลิปยืนยันการจายเงินทาง LINE โดยสแกนคิวอาร
Room Service is available from 8.00-22.00 hrs. Please dial 7788 to order.
Once confirmed, kindly scan the QR code for payment and share the confirmed
transaction receipt to the Hotel team via Line message.

