
    

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.

Tree nuts         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Le Petit Chef Menu 
                                                                        

Appetizer / อาหารเรียกน้ำยอย
Entrecoté niçoise

Wagyu beef rump niçoise with quail egg, potatoes, 
anchovies tomatoes and black olives

สลัดนิซัวสเสริฟกับ เนื้อสะโพกวากิว ไขนกกระทา ปลาแอนโชวี่ 

และมะกอกดำ

Soup / ซุป
                “bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main / อาหารจานหลัก
Boston half lobster gratinated with mornay sauce

กุงลอบสเตอร (ครึ่งตัว) อบกับซอสมอรเนย

Pre dessert / อาหารกอนของหวาน 
Mango sorbet, coconut milk foam, peanuts 

and chocolate ginger sauce    

ซอรเบทมะมวง เสิรฟกับโฟมกะทิ ถั่วลิสง

และ ซอสช็อกโกแลตผสมกับขิง

Dessert / ขนมหวาน
Rice pudding brûlée with saffron,

cardamon and cherry sherbet

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ และ ซอรเบทรสเชอรรี่



    

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.

Tree nuts         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Le Grande Chef Menu 

Appetizer / อาหารเรียกน้ำยอย
Entrecoté niçoise

Wagyu beef rump niçoise with quail egg, potatoes, 
anchovies tomatoes and black olives

สลัดนิซัวสเสริฟกับ เนื้อสะโพกวากิว ไขนกกระทา ปลาแอนโชวี่ 

และมะกอกดำ

Soup / ซุป
                  “bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main / อาหารจานหลัก
Boston lobster gratinated with mornay sauce

กุงลอบสเตอร อบกับซอสมอรเนย

Pre dessert / อาหารกอนของหวาน 
Mango sorbet, coconut milk foam, peanuts and 

chocolate ginger sauce    

ซอรเบทมะมวง เสิรฟกับโฟมกะทิ ถั่วลิสง

และ ซอสช็อกโกแลตผสมกับขิง

Dessert / ขนมหวาน
Rice pudding brûlée with saffron,

cardamon and cherry sherbet

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ และ ซอรเบทรสเชอรรี่



    

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.

Tree nuts         Fish         Shellfish        Spicy        Peanuts

Le Deluxe Petit Chef Menu 

Appetizer / อาหารเรียกน้ำยอย
Entrecoté niçoise

Wagyu beef rump niçoise, foie gras terrine quail egg, 
potatoes, anchovies tomatoes and black olive   

สลัดนิซัวสเสริฟกับ เนื้อสะโพกวากิว ตับหานเทอรีน ไขนกกระทา 

ปลาแอนโชวี่ และมะกอกดำ

Soup / ซุป
                  “bouillabaisse” Tom yum        

ตมยำทะเลแบบฝรั่งเศส

Main / อาหารจานหลัก
Boston lobster gratinated with mornay sauce

กุงลอบสเตอร อบกับซอสมอรเนย

Pre dessert / อาหารกอนของหวาน 
Mango sorbet, coconut milk foam, peanuts and 

chocolate ginger sauce    

ซอรเบทมะมวง เสิรฟกับโฟมกะทิ ถั่วลิสง

และ ซอสช็อกโกแลตผสมกับขิง

Dessert / ขนมหวาน
Rice pudding brûlée with saffron,

cardamon and cherry sherbet

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ และ ซอรเบทรสเชอรรี่



    

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.

Vegetarian       Tree nuts         Fish        Shellfish       Spicy       Peanuts      Soya bean

Le Junior Chef Menu (Below 12)

Appetizer / อาหารเรียกน้ำยอย
Salmon Yang Takrai     

Lemongrass marinated grilled salmon
ปลาแซลมอนยางตะไคร

Soup / ซุป
Butternut squash soup with bread crouton  

ซุปฟกทองน้ำเตาหูกับขนมปงกรอบ

Main / อาหารจานหลัก
Khao Phad Sapparod Goong    

Fried rice with pineapple prawns and cashew nuts 
ขาวผัดสับปะรดกุงกับเม็ดมะมวงหิมพานต

Pre dessert / อาหารกอนของหวาน
Mango sorbet, coconut milk foam, peanuts and 

chocolate ginger sauce  
ซอรเบทมะมวงเสิรฟกับโฟมกะทิ ถั่วลิสง 

และซอสช็อกโกแลตผสมกับขิง

Dessert / ขนมหวาน
Rice pudding brûlée with saffron and cardamon 

พุดดิ้งขาวกับเครื่องเทศ


