
อาหารจานเดียว 

เมนูยามเช้า
B A R    &  R E S T A U R A N T

 

ข้าวผัด (ไก่ หรือ หมู) | 100.- 
ข้าวผัดไก่หร �อหมูใส่ไข่ เเละผัก เสิร์ฟร้อนๆรับวันใหม่ 

***ราคาอาหารเเละเครื�องดื�มทั�งหมดนี� ยังไม่รวมภาษี 7%***  

ข้าวต้ม (ไก่ หรือ หมู) | 100.- 
ข้าวต้มไก่หร �อหมูใส่ไข่ โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและผักชี 

ข้าวไข่เจียว | 120.- 
ไข่เจียวหมูสับ หร �อไก่สับ เสิร์ฟบนข้าวสวยร้อนๆ 

ไข่ 2 ฟอง ปรุงตามสไตล์ | 100.- 
ไข่ดาว, ไข่ดาวนํ�า, ไข่กวน, ไข่ลวก, ไข่เจียวแบบไทยใส่หอมแดง

ไข่เจียวออมเลต, ไข่ต้มยางมะตูม หร �อไข่ต้มสุก เสิร์ฟพร้อม
ขนมป�งโฮมเมด 2 แผ่น, เนย และแยมโฮมเมด 

ไข่ออมเล็ต | 120.- 
ไข่เจียวใส่ชีส มะเขือเทศ เบคอน เสิร์ฟพร้อมขนมป�งโฮมเมด

2 แผ่น เนย และแยมโฮมเมด 

เฟรนช์โทสต์ | 140.- 
ขนมป�งโฮมเมดชุปไข่ทอด 

แพนเค้กโฮมเมด | 100.- 
ออร �จินอลแพนเค้ก หร �อแพนเค้กกล้วย หร �อแพนเค้กสับปะรด
หร �อแพนเค้กบลูเบอร �� เสิร์ฟร้อมกับนํ�าผึ�งหร �อช็อคโกเเลตซอส

หร �อแยมโฮมแมด 

คอร์นเฟลคกล้วย | 90.- 
คอร์นเฟลคกล้วยเสิร์ฟพร้อมนมสด 

มูสลี�ผลไม้ | 120.- 
มูสลี�ผลไม้ตามฤดูกาลใส่โยเกิร์ตหร �อนมสดทาน

กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

ผลไม้รวม | 80.- 
ผลไม้สดตามฤดูกาล

เซตอาหารสุดพิเศษ 
**เสิร์ฟพร้อมนํ�าผลไม้ หรือชา หรือกาแฟ**

ก. ชุดอาหารเช้าเเบบอเมริกัน | 210.- 
ไข่ 2 ฟอง - ไข่ดาว หร �อไข่กวน, เบคอน, แฮชบราวน์ 

ไส้กรอก, ผลไม้, ขนมป�งโฮมแมด เนย และแยมโฮมแมด

ข. ชุดอาหารเช้ามังสวิรัติ  | 160.- 
เต้าหูคนกับมันฝรั�งและผัก, มะเขือเทศกร �ว, ผลไม้

ขนมป�งโฮมแมด เนย และแยมโฮมแมด

ค. ชุดอาหารเช้าคอนติเนนตัล  | 160.- 
 ขนมป�งโฮมแมด เนย และแยมโฮมแมด เสิร์ฟพร้อม

ผลไม้รวมตามฤดูกาล

ง. ชุดอาหารเช้าไข่กระทะ  | 180.- 
 ไข่กระทะโรยหน้าไข่ผัด กุญเชียง เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก และ

ผลไม้ตามฤดูกาล 
เพิ�มเติมความอร่อย*** 
   - เบคอน 15 บาท/ชิ�น              - ไส้กรอก 10 บาท/ชิ�น 
   - ไข่ไก่ 15 บาท/ฟอง               - แฮชบราวน์ 10 บาท/ชิ�น 
   - ขนมป�งป�� ง 15 บาท/ชิ�น 

เครื�องดื�ม 
กาแฟร้อน 
กาแฟสดเฟรนช์เพรส                                 65.-
กาแฟคลาสสิคเบลนด์                                40.-
ชาร้อน                                                         40.-
ชาอิงลิชเบรคฟาสต์, ชาเอิร์ลเกรย์, ชาเขียว, นํ�าขิง
ชาเปบเปอร์มินท์, ชาลิปตัน

ช็อคโกเเลตร้อน                                         50.-
ชามะนาวเย็น                                              60.-
กาแฟเย็น หรือชาเย็น                                60.-

ชามะนาวนํ� าผึ�งร้อน                                     60.-

นํ� ามะนาวโซดาเย็น หรือนํ� าอัญชันโซดา   80.-
นํ� าผลไม้                                                       50.-
นํ�าส้ม /นํ�าสับปะรด /นํ�าเเอปเป�� ล 
ผลไม้สดป�� น                                                75.-
กล้วย /สับปะรด /แตงโม 
ลาสซี�กล้วย                                                  95.-
กาแฟเย็นป�� น หรือชาเย็นป�� น                     70.-

แซนวิทไข่ดาว | 100.- 
ขนมป�งโฮมเมดทําแซนว �ทไข่ดาวเเสนอร่อยพร้อมผักเเซนว �ท 



อาหารแนะนํา 
เมนูอาหารกลางวันและอาหารเย็น 
B A R    &  R E S T A U R A N T

 

อาหารจานเดียว 

อาหารตะวันตก 

แกงๆ ต้มๆ และผัดต่างๆ 

เครื�องดื�ม 

เฟรนช์ฟราย                                              90.- 
ลาบหมู หรือลาบไก่                                  160.- 
ไก่สเต๊ะ                                                     120.- 
ส้มตําไทย                                                 100.- 
ส้มตําทอด                                                160.- 

ผัดไทยไก่ หรือหมู                                    100.- 

ป�กไก่ทอด                                                 110.- 

ผัดซีอิ�วไก่ หรือหมู                                    100.- 
ข้าวผัดไก่ หรือหมู                                     100.- 

ราดหนา้ไก่ หรือหมู                                  100.- 

แซนวิทเบคอนผัก และเฟรนช์ฟราย       170.- 
แซนวิทไข่ และเฟรนช์ฟราย                    150.- 
เบอร์เกอร์หมู หรือไก่ และเฟรนช์ฟราย  170.- 
สปาเก็ตตี�คาโบนาร่าไก่                           160.- 
สปาเก็ตตี�เบคอนพริก                             160.- 
สปาเก็ตตี�โบล๊อกเนส                              140.- 
สปาเก็ตตี�ผัดขี�เมาไก่                              140.- 

ยําไ่ก่ย่าง                                                   160.- 

- ผัดเครื�องแกง                     - แพนง      
- แกงเขียวหวาน                   - ต้มยํา      
- แกงส้มผักรวม                    - ต้มข่า      

- ผัดเม็ดมะม่วง                     - คั�วกลิ�ง      
- ผัดเปรี�ยวหวาน                   - ผัดกระเพรา      
**โปรตีนเลือกได้**      
  ไก่  หรือหมู                                             160.-      
  เต้าหู้  หรือโปรตีนเกษตร                     140.-      
หมู หรือไก่ทอดกระเทียม                        160.-      
ผัดผักรวม                                                  90.-      

ใบเหลียงผัดไข่                                         120.-  นํ� าพริกกะป� ผักสด                                  140.-  

หมูทอดกระเทียมพริกไทย                       180.- 

หมูมะนาว                                                  180.-     

ไข่ดาว                                                         15.-  
ไข่เจียว                                                       80.-  
ไข่เจียวหมูสับ                                          120.-  
ข้าวสวย จานละ                                         30.-  
                 โถละ                                         70.-  

กาแฟร้อน 
กาแฟสดเฟรนช์เพรส                              65.-
กาแฟคลาสสิคเบลนด์                             40.-
ชาร้อน                                                      40.-
ชาอิงลิชเบรคฟาสต์, ชาเอิร์ลเกรย์, ชาเขียว, นํ�าขิง
ชาเปบเปอร์มินท์, ชาลิปตัน
ชามะนาวนํ� าผึ�งร้อน                                 60.-
ช็อคโกเเลตร้อน                                      50.-
ชามะนาวเย็น                                           60.-
กาแฟเย็น หรือชาเย็น                             60.-

นํ� ามะนาวโซดา หรือนํ� าอัญชันโซดา       80.-
นํ� าผลไม้                                                   50.-
นํ�าส้ม /นํ�าสับปะรด /นํ�าเเอปเป�� ล 
ผลไม้สดป�� น                                             75.-
กล้วย /สับปะรด /แตงโม 
ลาสซี�กล้วย                                               95.-
กาแฟเย็นป�� น หรือชาเย็นป�� น                  70.-

ผัดหมี�เหลืองไก่ หรือหมู                          100.- 

เบียร์                                                         65.-(สิงห์ /ลีโอ /ช้าง ขวดเล็ก) 
นํ� าอัดลม                                                  50.-(โค้ก /แฟนต้า /สไปร์ท กระป�อง)
โซดา                                                        30.-

***ราคาอาหารเเละเครื�องดื�มทั�งหมดนี� ยังไม่รวมภาษี 7%***  

ช๊อคโกเเลตเย็น                                      80.-
โอเลี�ยง                                                     60.-

ใบเหลียงต้มกระทิ                                    110.- 

ข้าวผัดเครื�องเเกงเขียวหวานไก่ หรือหมู 100.- 

ผัดพริกไก่ หรือหมู ราดข้าว                     100.- 

ผัดกระเพราไก่ หรือหมู ราดข้าว              100.- 
ผัดเครื�องเเกงไก่ หรือหมู ราดข้าว           100.- 

ข้าวซอย                                                     150.- 


