BREAKFAST
(AVAILABLE FROM 7:00 AM TO 10:30 AM DAILY)

INTERNATIONAL BREAKFAST SELECTION
TWO BY TWO d

ไขดาว / ไขคน / ไขตม / ไขดาวน้ำกับอิงลิชมัฟฟน
2 eggs any style
sunny side up, over easy, or well done
scrambled, soft or hard boiled
poached on English muffin
a side of your choice

PLAIN OR MIXED OMELETTE

ไขมวนสไตลฝรั่งเศสแบบธรรมดาหรือแบบทรงเครื่อง

Ham, cheese, onion, tomato or mushroom, a side of your choice

เครื่องเคียง

SIDES |
Vegetables: grilled tomato, potato croquettes
mushrooms, green peas v

ผักตางๆ: มะเขือเทศยาง, เห็ดผัด, มันฝรั่งทอดกรอบ, ถั่วลันเตาผัด
Meat: bacon, pork or chicken sausage
merguez(lamb sausage), Paris style ham

เนื้อสัตวตางๆ: เบคอน, ไสกรอกหมูหรือไก, ไสกรอกแกะ, แฮมหมู
Smoked fish: salmon

ปลาแซลมอนรมควัน

OPEN OMELETTE |

ไขเจียวกระทะรอน

Choose your favorite toppings:
Italian prosciutto I

อิตาเลี่ยนโพรชุตโต

| ไส ก รอกโชริ โ ซ และมะเขื อ เทศราชิ น ี
ปลาแซลมอนรมควัน และอะโวคาโด
Tomato and feta | มะเขื อ เทศและชี ส เฟต า d
Prawn-seaweed sesame and herbs | กุ  ง สาหร า ย และสมุ น ไพร s
Mushrooms and truffle | เห็ ด และทรั ฟ เฟ ล
Spanish chorizo and cherry tomato
Smoked salmon and avocado |

EGG BENEDICT g

ไขดาวน้ำกับแฮมและอิงลิชมัฟฟนราดซอสฮอลแลนเดซ

Grilled ham on English muffin, poached egg, Hollandaise sauce

ไขดาวน้ำในซอสมะเขือเทศ

g d
One-skillet dish with poached egg in tomato, bell peppers
onion and crumbled feta, pita bread

SHAKSHUKA |

เบคอน ไขดาว และชีสเชดดา

g d
Paris Ham, crispy bacon, fried egg, cheddar cheese on English muffin

BACON, EGG AND CHEESE |
STEAK AND EGG SKILLET |

เนื้อกระทะรอนไขดาว

Australian beef rib eye, fried egg
mushrooms and tomatoes, toasted brioche

BAKED BEANS AND FRIED EGG |

g

ถั่วขาวอบและไขดาว

Baked beans, fried egg on toasted rye bread

g contains gluten
s contains seeds

g s

v vegetarian vg vegan

n contain nuts

d dairy

spicy

SWEET SELECTION
PANCAKES or FRENCH TOAST g d

แพนเคก หรือ เฟรนซโทสต

Choice of maple syrup, honey, chocolate or strawberry sauce

วอฟเฟล

g d
Icing sugar, fresh fruits, chocolate or strawberry sauce

WAFFLES |

เครป

g d
Rolled crepes filled with whipped cream and fresh fruits

CREPES |

ASIAN BREAKFAST SPECIALTIES
KHAO TOM |

ขาวตมปลา / หมู / ไก

Boiled rice soup with choice of fish, minced pork or chicken
soft boiled egg, fried garlic and fresh ginger

CONGEE |

โจกหมู / ไก

Chinese rice porridge with ginger, minced pork or minced chicken

KHAO MAN KAI |

ขาวมันไก

Tender chicken, ginger-pandan flavoured rice
chicken broth

ขาวยำ

s
Southern Thai rice salad with organic Sangyod rice, betel leaves
long beans, toasted coconut, shallot, kaffir lime leaves
lemongrass, dried shrimps, Southern fermented fish sauce

KHAO YAM |

KUAY TIEW PED TOON |

กวยเตี๋ยวเปดตุน

Rice noodle soup, slow-braised duck leg, bean sprouts and scallions

PAD SI-EW |

ผัดซีอิ�วกุง / ไก / หมู

Wok-fried flat rice noodles, choice of prawns, chicken or pork
Chinese kale and dark soy sauce

เกี๊ยวน้ำกุง

g
Prawn dumpling soup with bok choy

WONTON SOUP |

กวยเตี๋ยวเสฉวน

n s
Spicy Sichuan style noodles with pork
and homemade Szechuan pepper oil, peanuts

DAN DAN NOODLES |

g contains gluten
s contains seeds

v vegetarian vg vegan

n contain nuts

d dairy

spicy

HEALTHY SELECTION
SAVOURY
GREEN BOWL v s n

ผักลวกเสนขาวกลอง, ไขตมยางมะตูม, เมล็ดฟกทอง

Steamed kale, broccoli, green peas, cucumber, soft-boiled eggs
brown rice noodles, Ponzu dressing, pumpkin and sesame seeds

THAI CHICKEN SALAD

สลัดสมุนไพรไทยอกไกยาง และน้ำจิ�มแจว

Grilled chicken breast, Thai herbs, lemongrass
Kaffir lime leaves, lime and Thai chili dipping sauce

BUDDHA BOWL vg s

สลัดขาวสังขหยดกับซอสงาและขิง

Organic Sangyod rice, corn, sweet potato, pomegranate
chickpeas, tomatoes, winged beans, roasted coconut
sesame, ginger tahini dressing

SUMMER QUINOA BOWL v s n d

สลัดขาวคีนัว อะโวคาโด และชีสเฟตา

Organic quinoa, fresh herbs, avocado, tomatoes, cucumber
edamame beans, almonds, sunflower sprouts, feta cheese
sunflower seeds, orange vinaigrette

SWEET

ขาวโอตทรงเครื่อง

n s
Coconut milk, coconut crisps, banana
peanut butter, honey, walnut, cinnamon, chia seeds

CHILLED OATMEAL |

CHILLED QUINOA PORRIDGE g s n d

ขาวคีนัวกับโยเกิรตและผลไม

Greek yogurt, seasonal fruits, dried strawberries, home-made granola
goji berries, pomegranate, pistachios, flax seeds

พุดดิ�งเมล็ดเจีย

v s n d
Organic chia seeds and coconut milk
choose your favorite topping:
Strawberry - home-made granola
70% dark chocolate - banana, peanut butter, cocoa nibs
Blueberry - maple syrup, almonds, Greek yogurt
Mango - young coconut, coconut chips

CHIA SEED PUDDING |

SOYA BOWL

โยเกิรตถั่วเหลือง น้ำผึ้งออรแกนิคและผลไม

s
Soya yogurt, homemade granola, honey
cocoa nibs, seasonal fruits, goji berries, chia seeds

DAIRY FREE MILKS vg

นมอัลมอนด นมถั่วเหลือง
Almond, soya

g contains gluten
s contains seeds

v vegetarian vg vegan

n contain nuts

d dairy

spicy

