1. อาหารเรียกนําย่อยและสล ัด
ิ
อาหารยุโรปคลาสสก

อาหารไทย

Carpaccio Calabrese เนือดิบคาร์ปากชโิ อ คาราเบรเซ่
เนือสันในดิบสไลด์บาง เสิรฟ
์ พร ้อมนํ ามันมะกอก,พาเมซานชีส
27o

้ ตําไทย
Som Tam Thai สม
ปรุงสะอาดอย่างพิถพ
ี ถ
ิ ันจากวัตถุดบ
ิ ทีค
% ด
ั มาเฉพาะส่วนทีด
% ท
ี ส
ี% ด
ุ .
28o

Lamb Lettuce Salad with Egg
ั
สล ัดผ ักกาดหอมยุโรป เสริ ฟ
์ พร้อมไข่ตม
้ สบ
27o

Yam Moo Yang ยําคอหมูยา
่ ง
หมูยา่ งฉํ%าๆรสชาติกลมกล่อม พร ้อมผักกรุบกรอบทานเพลิน
28o

Lamb Lettuce Salad Casa
สล ัดผ ักกาดหอมยุโรปสูตรเชฟปาสคาล
กับเฟต ้าชีส, พริกและมะเขือเทศ
33o

Yam Talay ยําทะเล
เมนูอาหารรสเด็ดจัดจ ้าน
ทัง กุ ้ง, ปลาหมึก, หอยลาย, หอยเชลล์
29o

Gambas al Ajillo
กุง้ กระเทียมสไตล์ของสเปนในนําม ันกระเทียม เสริฟในหม้อเหล็ก

29o
My own smoked Salmon
ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์รมคว ันสูตรเชฟปาสคาลมาพร้อมก ับเครือ
, งเคียง
32o

Yam Nua Yang Nam Tok ยําเนือย่างนําตก
เนือสันในคัดสรรมาอย่างดี
29o

Satay สะเต๊ะ
กําเนิดมาจากเกาะชวาหรือเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย ...
ทางร ้านมีให ้เลือกทัง เนือวัว - ไก่ - หรือหมูสะเต๊ะ
29o

Scallops in Garlic Butter
ี รง, ั
หอยเชลล์ผ ัดเนยกระเทียม นํามะนาวและผ ักชฝ
32o

The traditional Beef Tatar ทาร์ทาร์เนือแบบดงเดิ
ั ม
เนือสันในดิบทรงเครือ
% ง สับละเอียด (เตรียมและโชว์ทโี% ต๊ะของคุณ)
38o

Laarb ลาบ
อาหารท ้องถิน
% ทางภาคอีสาน
ทางร ้านมีให ้เลือกทัง เนือวัว - ไก่ - หรือหมู
29o

Parma Ham with Melon พาร์มา่ แฮมและเมล่อน
39o

Pan-fried Duck Liver ต ับเป็ดทอด (ฟัวกราส)์
กับครีมเปรียวผสมต ้นหอมจีน มะเขือเทศและหัวหอมชัทนี%
55o

Tod Man Kung ทอดม ันกุง้
เสิรฟ
์ พร ้อมซอสสามชนิด
ซอสถั%วเหลืองพิเศษ, ซอสกระเทียมและพริกและมายองเนส, ซัลซ่า
29o
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2. ซุปและพาสต้า
ิ
อาหารยุโรปคลาสสก

อาหารไทย

Onion Soup ซุปห ัวหอมตามแบบฝรง, ั เศส
ปรุงด ้วยไวน์แดงและไทม์ กราแตงกับชีส
18o

Tom Yam ต้มยํากุง้
อาหารไทยทีก
% ลายเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง% ของประเทศไทย
Prawn 29o

ี ้ ูดเมดิเตอร์เรเนียน
Seafood Soup ซุปซฟ
เสิรฟ
์ พร ้อมกุ ้ง, ปลาหมึก, หอยกับมะเขือเทศและผักสด
19o

Seafood ต้มยําทะเล
29o

ั
Hungarian Goulash Soup ซุปสตูวเ์ นือว ัวฮงการี
19o
Beef Soup ซุปเนือก ับไวน์แดง ผ ักและไขกระดูกในนําซุปเนือใส
320

Tom Kha Gai ต้มข่าไก่
รสชาติกลมกล่อมจากวัตถุดบ
ิ ชันดี
29o
3 วนําใส
Guoy Tiaw ก๋วยเตีย
(เนือ หมู ไก่ หรือกุ ้ง)
29o

Lobster Soup ซุปลอบสเตอร์แบบดงเดิ
ั ม
ทําจากลอบสเตอร์สดจากแคนาดาปรุงด ้วยเครือ
% งเทศและสมุนไพรทีค
% ด
ั สรร

เสิรฟ
์ พร ้อมวิปครีมและเหล ้าคอนญัก
33o
White Asparagus Soup ซุปครีมหน่อไม้ฝรง, ั ขาว
ทําจากหน่อไม ้ฝรั%งขาวสดจากประเทศเยอรมนี
36o
Spaghetti Bolognese สปาเก็ ตตีโบลองเนส(เนือว ัว)
ซอสเนือทําจากเนือสับและมะเขือเทศสด
39o
Spaghetti Vongole สปาเกตตีหอยลาย
เลือกซอสมะเขือเทศ ,ซอสครีม,หรือ นํ ามันมะกอก กระเทียม ผักชีฝรั%ง
39o
Spaghetti Seafood สปาเก็ ตตีทะเล
เลือกซอสมะเขือเทศ ,ซอสครีม,หรือ นํ ามันมะกอก กระเทียม ผักชีฝรั%ง

49o
Spaghetti Lobster สปาเก็ ตตีลอบสเตอร์
เลือกซอสมะเขือเทศ หรือ ซอสไวน์ขาวกับผักชีลาว
55o
Mushroom Risotto ริซอตโต้เห็ด
ทําจากข ้าวคานาโรรีจ
% ากประเทศอิตาลี ผสมเห็ดป่ า
49o

Fried Rice เมนูขา้ วผ ัด
With Egg ข ้าวผัดไข่
26o
With Chicken or Pork ข ้าวผัดไก่หรือหมู
28o
With Shrimps ข ้าวผัดกุ ้ง
29o
With Seafood ข ้าวผัดซีฟด
ู้
29o
With Beef ข ้าวผัดเนือ
29o
With Crabmeat ข ้าวผัดปู
45o

ี วิ
Fried Noodle เมนูผ ัดซอ
With Egg ผัดซีอวไข่
ิ
26o
With Chicken or Pork ข ้าวผัดไก่หรือหมู
28o
With Shrimps ข ้าวผัดกุ ้ง
29o
With Seafood ข ้าวผัดซีฟด
ู้
29o
With Beef ข ้าวผัดเนือ
29o
With Crabmeat ข ้าวผัดปู
45o
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3. อาหารประเภทปลาและอาหารทะเล
ิ
อาหารยุโรปคลาสสก

อาหารไทย

Salmon Steak สเต็กปลาแซลมอน
ปลาแซลมอนสดนํ าเข ้าจากนอร์เวย์ กับซอสครีมโหระพา
45o

Gaeng Kew Wan Kung แกงเขียวหวานกุง้
ื% ชอบ
เมนูอาหารไทยยอดนิยมทีต
% า่ งชาติชน
41o

Calamares กาลามาเร่ส ฟริโตส
ปลาหมึกทอดในแป้ งกรอบ เสิรฟ
์ พร ้อมซอสจิมสามอย่าง:
ซอสค็อกเทล, ซอสทาร์ทาร์, ซอสมายองเนสกระเทียมและพริก
45o

Kung pad Met Mamuang กุง้ ผ ัดเม็ดมะม่วง
กุ ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์,หัวหอมใหญ่, พริกหวานสามสี
41o

่ ปาสคาล สุขภาพดีและอร่อย
Baramundi เมนูพเิ ศษ คาซา
ปลากะพงขาว อบในเกลือ

Pad Kapraw Kung ผ ัดกระเพรากุง้
ผัดกะเพรากลิน
% หอมใบกะเพรา รสจัดจ ้าน
41o

กับซอสฮอลแลนเดซ หรือซอสโยเกิรต
์ ผสมมะนาวสดและแตงกวา

59o

Dover Sole ปลาโดเวอร์โซล
ปลาตาเดียวนํ าเข ้าจากฝรั%งเศส ทอดกับเนย, พาร์สลียแ
์ ละมะนาว
99o

Lobster ลอบสเตอร์สดจากแคนาดา ( 550-650 กร ัม)
ย่างและปรุงด ้วยมะนาว, นํ ามันมะกอก, กระเทียมและผักชีฝรั%ง
81o

Pla Kapong Nueng Manau ปลากระพงนึง, มะนาว
ผสมผสานความอร่อยอย่างลงตัวได ้ในคําเดียว
55o

Pla Kapong Rad Prik ปลากระพงราดพริก
รสชาติเข ้มข ้น หอมอร่อยจัดจ ้าน
52o

Pla Kapong tod Kratiem ปลากระพงทอดกระเทียมพริกไทย
รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อย กรอบนอกนุ่มใน
Lobster ล็ อบสเตอร์เทอร์มด
ิ อร์สูตรต้นตําร ับ ( 550-650 กร ัม)
52o
ลอบสเตอร์สดกับเห็ดทรัฟเฟิ ลสดกราแตงกับซอสฮอลแลนเดซ
11oo
Stir-fried Lobster ล็ อบสเตอร์ผ ัดขิง ( 550-650 กร ัม)
แคเนเดียน ล็อบสเตอร์ ผัดขิง อร่อยเลอค่า
81o

Lobster Curry ล็ อบสเตอร์ผ ัดผงกะหรี, ( 550-650 กร ัม)
รสชาติเข ้มข ้นกลมกล่อม หอมอร่อย
81o
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ั
4. อาหารจานหล ักประเภทเนือสตว์
ิ
อาหารยุโรปคลาสสก

อาหารไทย

ั
Beef Goulash สตูวเ์ นือว ัวฮงการี
แบบดงเดิ
ั ม
ปรุงด ้วยกะหลํา% ปลีดอง, หัวหอม, พริก, กระเทียมและครีมเปรียว
44o

Gai pad Met Mamuang ไก่ผ ัดเม็ดมะม่วง
เนือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์,หัวหอมใหญ่, พริกหวานสามสี
38o

Lamb Stew สตูวเ์ นือแกะสไตล์ชาวเบลเยียม
เนือแกะจากออสเตรเลีย ตุน
๋ ในเบียร์ดําและหอมใหญ่
44o

Gaeng Kew Wan Gai แกงเขียวหวานไก่
ื% ชอบ
เมนูอาหารไทยยอดนิยมทีต
% า่ งชาติชน
39o

ิ, ย ักษ์ !
Wiener Schnitzel วีนแนร์ ชนิทเซล
หมูชบ
ุ แป้ งและเกล็ดขนมปั งทอด ใหญ่ทส
ี% ด
ุ ในพัทยา!
Large "ขนาดใหญ่" 49o
Not so Big "ขนาดไม่ใหญ่มาก" 39o

Pad Kapraw Chick or Pork ผ ัดกระเพราไก่หรือหมู
หนึง% ในเมนูเบสิกสุดโปรด
38o

Pork Knuckle ขาหมูเยอรม ัน
ขาหมูกรอบฉํ%า (ขาหลัง)เสิรฟ
์ พร ้อมกะหลํา% ปลีดอง
52o

ั
ี ลนด์)
Stroganoff บีฟ สโตรกานอฟ(เนือสนในจากนิ
วซแ
ผัดกับปาปริก ้า ซอสครีมเปรียว กับ แตงกวาดอง และหัวหอม
65o

Pad Kapraw Beef ผ ัดกระเพราเนือ
หนึง% ในเมนูเบสิกสุดโปรด
44o

Nua pad Nam Mann Hoy เนือผ ัดนําม ันหอย
เนือสันในผัดนํ ามันหอย หัวหอม, พริก, ถั%วลันเตา
44o

Gaeng Pet Nua Yang แกงเผ็ดเนือย่าง
Rack of Lamb “รสชาติทางตอนใต้ของฝรง, ั เศส ”
ซีเ% นือโครงแกะอบ ปรุงรสด ้วยสมุนไพรเจ็ดชนิด
88o

เนือสันในย่างในซอสแกงเผ็ดพร ้อมกับองุน
่ , สับปะรดและมะเขือยาวอ่อน

48o
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5. อาหารประเภทย่าง
ิ
อาหารยุโรปคลาสสก
สเต็กหมู
Pork Steak

จากไทย
(TH)

นุ่ม
Tender

เล็ก
กลาง
ใหญ่

15o gr
3oo gr
5oo gr

39o
56o
79o

ั
เนือสนใน
Beef Tenderloin

เนือแองกัสจากออสเตรเลีย
(AUS)

นุ่มมาก
Very Tender

เล็ก
กลาง
ใหญ่

1oo gr
2oo gr
3oo gr

76o B
1o9o B
144o B

ริบอายสเต็ก
Rib Eye Steak

เนือแองกัสจากนิวซีแลนด์
(AUS)

นุ่มปานกลาง
Medium Tender

เล็ก
กลาง
ใหญ่

15o gr
3oo gr
5oo gr

76o B
91o B
126o B

ั
สเต็กเนือสนนอก
Siirloin Steak

เนือแองกัสจากออสเตรเลีย
(NZ)

นุ่ม
Tender

เล็ก
กลาง
ใหญ่

15o gr
3oo gr
5oo gr

88o B
117o B
175o B

ซเี, นือโครงแกะ
Lamb Cutlet

จากออสเตรเลีย
(AUS)

นุ่ม
Tender

1 ชิน.
3 ชิน.
5 ชิน.

8o gr
24o gr
4oo gr

55o B
84o B
114o B
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B
B
B

6. เครืองเคียงสําหร ับอาหารจานหล ัก
ํ หร ับอาหารยุโรปคลาสสก
ิ
สา

อาหารจานหล ักทงหมดเส
ั
ริ ฟ
์ พร้อมก ับ เครืองเคียง
โปรดเลือกเครืองเคียงสองอย่าง สําหรับอาหารจานหลักหนึงที หากต ้องการเพิม คิดที 50 บาท

All Main Dishes are served with Side Dishes
Please choose two (2) Side Dishes, each additional serving is at 50 Bahtเพิมที 50 บาท

ี
ผ ัดผ ักรวมมิตรสไตล์เอเชย
ผ ักโขมผ ัด
แครอทและกะหลําดาวผ ัด
สล ัดผ ักสด
ข้าวธ ัญพืช
้ พาสต้าผ ัดเนย
เสน
ม ันฝรงผ
ั ัด
ม ันฝรงบด
ั
ม ันฝรงต้
ั ม
ี
ม ันฝรงอบช
ั
ส
์ รายส ์
เฟร้นชฟ
มันฝรังทอดสไตล์สวิส
ม ันฝรงอบและเครื
ั
องเคียง (+120)

Stir-fried Asian Vegetables Mix
Sautéed Spinach
Glazed Carrots & Brussels Sprouts
Small mixed Salad
Wild Rice Mix
Buttered Pasta
Potatoes
-Roasted
-Mashed
-Boiled
-Gratin
-French Fries
-Swiss Röschti
-Baked Potato & condiments (+120 )

ซอสปรุงรส

Sauces
กรุณาเลือกหนึง (1) ซอส สังเพิมคิด 50 บาท

ซอสเนยสมุนไพร
ซอสครีมเห็ด
ซอสไวน์แดง
ซอสแบร์เนสของชาวฝรังเศส
ซอสฮอลแลนเดซ
มัสตาร์ด
ซอสพริกไทยดํา

Café de Paris
Mushroom Cream Sauce
Red Wine Sauce
Béarnaise
Hollandaise
Assorted Mustards
Black Pepper Sauce
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