
    

Allow us to fulfill your needs. Please let one of our wait staff know
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerance.

Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish.
โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบ หากทานมีความประสงคอาหารพิเศษ หรือแพอาหาร

ทางเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ September 2020

Tree nuts         Vegetarian         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Amuse bouche
Hokkaido scallop Mieng Kam    

เมี่ยงคำหอยเชลลจากฮอกไกโด

Appetizer
Buffalo milk mozzarella, heirloom cherry

tomatoes, arugula leave  
ชีสมอซซาเรลลาน้ำนมควาย มะเขือเทศเชอรี่ ร็อคเก็ตสลัด

Soup 
“bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main
 Roasted duck breast, 

 roast potatoes, sautéed mushrooms,
french beans, and pine nuts  

Mussaman sauce
อกเปดอบ มันฝรั่งอบ ผัดเห็ด ถั่วแขกฝรั่งเศส

และ ถั่วสน ซอสมัสมั่น

Dessert 
Rice pudding brûlée with saffron, cardamom

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ

coffee, tea and sweet treats
ชาหรือกาแฟและขนมหวานชิ้นเล็กๆ

Le Petit Chef Menu



    

September 2020

Allow us to fulfill your needs. Please let one of our wait staff know
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerance.

Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish.
โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบ หากทานมีความประสงคอาหารพิเศษ หรือแพอาหาร

ทางเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ

Tree nuts         Vegetarian         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Amuse bouche
Hokkaido scallop Mieang Kam    

เมี่ยงคำหอยเชลลจากฮอกไกโด

Appetizer
Buffalo milk mozzarella,

heirloom cherry tomatoes, arugula leave  
ชีสมอซซาเรลลาน้ำนมควาย มะเขือเทศเชอรี่ ร็อคเก็ตสลัด

Soup
“bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main 
 Roasted duck breast, roast potatoes, sautéed mushrooms,

french beans, and pine nuts  
Mussaman sauce, foie gras 

อกเปดอบ มันฝรั่งอบ ผัดเห็ด ถั่วแขกฝรั่งเศส
และ ถั่วสน ซอสมัสมั่น ตับหาน

Dessert 
Rice pudding brûlée with saffron, cardamom,

and mandarin sherbet
พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ และ ซอรเบตสมแมนดาริน

coffee, tea and sweet treats
ชาหรือกาแฟและขนมหวานชิ้นเล็กๆ

Le Grande Chef Menu 



    

September 2020

Allow us to fulfill your needs. Please let one of our wait staff know
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerance.

Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish.
โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบ หากทานมีความประสงคอาหารพิเศษ หรือแพอาหาร

ทางเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ

Tree nuts         Vegetarian         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Amuse bouche
Hokkaido scallop Mieang Kam    

เมี่ยงคำหอยเชลลจากฮอกไกโด

Appetizer
Buffalo milk mozzarella, heirloom cherry tomatoes,

arugula leave  
ชีสมอซซาเรลลาน้ำนมควาย มะเขือเทศเชอรี่ ร็อคเก็ตสลัด

Soup 
“bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main 1
Boston half lobster gratinated with mornay sauce

กุงลอบสเตอร (ครึ่งตัว) อบกับซอสมอรเนย

Intermezzo 
Mango sorbet, coconut milk foam,

peanuts and chocolate ginger sauce   
เชอรเบทมะมวงเสิรฟกับโฟมกะทิถั่วลิสงและซอสขิงช็อคโกแลต

Main 2
Roasted duck breast, roast potatoes, sautéed mushrooms,

french beans, and pine nuts  
Mussaman sauce

อกเปดอบ มันฝรั่งอบ ผัดเห็ด ถั่วแขกฝรั่งเศส
และ ถั่วสน ซอสมัสมั่น

Dessert 
Rice pudding brûlée with saffron, cardamom,

and mandarin sherbet
พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ และ ซอรเบตสมแมนดาริน

coffee, tea and sweet treats
ชาหรือกาแฟและขนมหวานชิ้นเล็กๆ

Deluxe Chef menu



    

September 2020

Allow us to fulfill your needs. Please let one of our wait staff know
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerance.

Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish.
โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบ หากทานมีความประสงคอาหารพิเศษ หรือแพอาหาร

ทางเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ

Tree nuts         Vegetarian         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Amuse bouche
Hokkaido scallop Mieang Kam    

เมี่ยงคำหอยเชลลจากฮอกไกโด

Appetizer
Buffalo milk mozzarella, sturia caviar, 

heirloom cherry tomatoes, arugula leave 
ชีสมอซซาเรลลาน้ำนมควาย ไขปลาคาเวียร มะเขือเทศเชอรี่ ร็อคเก็ตสลัด

Soup 
“bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main 1
Boston half lobster gratinated with mornay sauce

กุงลอบสเตอร (ครึ่งตัว) อบกับซอสมอรเนย

Intermezzo
Mango sorbet, coconut milk foam,

peanuts and chocolate ginger sauce   
เชอรเบทมะมวงเสิรฟกับโฟมกะทิถั่วลิสงและซอสขิงช็อคโกแลต

Main 2
 Roasted duck breast, foie gras,

roast potatoes, sautéed mushrooms, french beans, and pine nuts  
Mussaman sauce 

อกเปดอบ ตับหาน ฟวกราส มันฝรั่งอบ ผัดเห็ด ถั่วแขกฝรั่งเศส
และ ถั่วสน ซอสมัสมั่น

Dessert
Rice pudding brûlée with saffron,

cardamom, and mandarin sherbet
พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ และ ซอรเบตสมแมนดาริน

coffee, tea and sweet treats
ชาหรือกาแฟและขนมหวานชิ้นเล็กๆ

Le Luxury Chef Menu 



    

September 2020

Allow us to fulfill your needs. Please let one of our wait staff know
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerance.

Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish.
โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบ หากทานมีความประสงคอาหารพิเศษ หรือแพอาหาร

ทางเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ

Tree nuts         Vegetarian         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Amuse bouche
Hokkaido scallop Mieang Kam    

เมี่ยงคำหอยเชลลจากฮอกไกโด

Appetizer
Buffalo milk mozzarella, heirloom cherry

tomatoes, arugula leave  
ชีสมอซซาเรลลาน้ำนมควาย มะเขือเทศเชอรี่ ร็อคเก็ตสลัด

Soup 
Butternut squash soup with bread crouton  

ซุปครีมฟกทองน้ำเตา และ ขนมปงกรอบ

Main
 Roasted chicken  breast, 

 roast potatoes, sautéed mushrooms, french beans,
and pine nuts Mussaman sauce

อกเปดอบ มันฝรั่งอบ ผัดเห็ด ถั่วแขกฝรั่งเศส
และ ถั่วสน ซอสมัสมั่น

Dessert 
Rice pudding brûlée with saffron, cardamom 

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ

Le Petit Chef 
Set menu Kids 
 



    

September 2020

Allow us to fulfill your needs. Please let one of our wait staff know
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerance.

Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish.
โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบ หากทานมีความประสงคอาหารพิเศษ หรือแพอาหาร

ทางเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ

Vegetarian

Appetizer
Buffalo milk mozzarella, heirloom cherry

tomatoes, arugula leave  
ชีสมอซซาเรลลาน้ำนมควาย มะเขือเทศเชอรี่ ร็อคเก็ตสลัด

Soup
Butternut squash soup with bread crouton  

ซุปครีมฟกทองน้ำเตา และ ขนมปงกรอบ

Main
potato gnocchi, cherry tomatoes and

mozzarella Sorrentina sauce
ยอกชี่มันฝรั่งเสิรฟกับมะเขือเทศเชอรี่และ

ซอสมอสซาเรลลาซอรเรนตินา

Dessert
Rice pudding brûlée with
saffron and cardamom

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ

Vegetarian Menu 


