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 ต้นทองหลาง ชวนชิม 

   หมีก่รอบกุง้สด     150.-  

  ปอเปีย๊ะทอดสามเกลอ  125.-          

 เนื้อปกูอ้นผดัผงกะหรี ่(net)  380.- 

 ปูไขด่อง (net)  360.-/ตวั 

 ผกัโขมอบชสี***/ผกัโขมอบแฮมชีส     175/195.-  

 ซี่โครงหมอูบบารบ์คีวิ*** (net)  425.- 

 ลาบปลาแซลมอน  (ทอด หรอื ดบิ**)  295.- 

 แซลมอนแซ่บ (ดบิ)        295.- 

 หมยู่างผดัใบมะดนั (พรกิแกงใต)้  195.- 

 ปลาหมกึแดดเดยีว***  195.- 

 ยำวุน้เสน้หมยูอ / ยำหมยูอไขแ่ดงเค็ม          145/165.- 

 เฟรนฟรายดม์ะเขือยาว     110.- 

  ตม้ยำปลาคงั / ปลาบกึ (หมอ้ไฟ)              280/240.- 

  ปลาหมกึไขท่อดกระเทียม  320.- 

  หมูสามชัน้ทอดผดัพรกิสด/ สามชัน้คัว่พรกิเกลือ     200.- 

  นกกระจอกเทศผดัพรกิไทยดำ  260.- 

  หอยแครงลวก / ยำหอยแครง               150/165.- 

  ส้มตำมะม่วงหอยแครง 185.- 

 

   หมูกรอบ (Net)   หมูกรอบน้ำจิ้มแจ่ว   225.- 

  ลาบหมูกรอบ / ตำแตงหมูกรอบ   225.-  
  คะน้าหมูกรอบ / ผัดผักบุ้งหมูกรอบ   185.-   
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ถั่วลิสงทอด / ยำ 70 / 75 .- 

เม็ดมะม่วงหิมพานตท์อด / ยำ 90 / 100 .- 

เฟรนฟรายด ์/ ข้าวเกรียบทอด 85 / 65 .- 

เฟรนฟรายด์-มายองเนส 95.- 

ปากเป็ดทอด / ปลารากกล้วยทอด 125 / 135.- 

ปีกไก่อบ (รสต้มยำนำ้พริกเผา)** 135.- 

ไก่สามอย่าง (ถัว่/กุ้งแห้ง/เครื่องเคียง)  120.- 

ปูอัดกรอบ - มายองเนสวาซาบิ 135.-  

 

 

ข้าวตังหน้าตั้ง  95.- 

ออรินจิย่าง-น้ำจิ้มแซ่บ   95.- 

เห็ดรวมย่าง (ออรินจิ,เข็มทอง,เห็ดหอม)  135.- 

เก๊ียวซ่า / ยำสาหรา่ย          85/95.-  

กุ้งแช่น้ำปลา   165.- 

ปูอัด / ปูอัด-ยำสาหรา่ย     145/165.- 

ปลาดิบ   295.- 

แซลมอนแซ่บ (ดิบ)  295.-

ปลาดิบ-ปูอัด   350.- 

ปลาหมึกแดดเดียว***   195.- 

แหนมซ่ีโครงหมู/แหนมข้อไก่  145/135.-  

ไส้ตันทอดกระเทียม / ยำไส้ตนั  160.- 

เอ็นไก่ทอด / ปีกไกท่อดนำ้ปลา  125.-  

ทอดมันปลากราย  125.- 

ทอดมันกุ้ง    150.- 

กุ้งกระเบื้อง  160.- 

ทอดมันหลายใจ***  165.- 

หงส์ปีกหัก / ไก่ทอดงา  125- 

ส้มตำไทย / ส้มตำป ู   75.- 

ส้มตำไทย-ปู / ส้มตำไข่เค็ม   95.- 

ส้มตำข้าวโพด  130.- 

ส้มตำปลาดุกฟู   150.- 

ส้มตำผลไม ้  150.- 

ส้มตำปูม้าสด  165.-

กับแกล้ม 

ของว่าง 



 

 

ซุปเห็ด 85.- 

ลาซานญ่า (หมู)***            185.- 
ผักโขมอบชสี **               175.- 

ผักโขมอบแฮมชีส ***  195.-           
 

ซี่โครงหมูอบบาร์บีคิว (net)    425.- 

ขาหมูเยอรมัน (net)***          395.- 

ไส้กรอกเยอรมัน 230.- 

(3 รสชาต-ิเครื่องเทศ,พริกสด,หมูรมควัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สปาเก็ตตี้ไวท์ซอส (แฮม,เห็ด)   185.- 

สปาเก็ตตี้ผัดข้ีเมากุ้ง 185.- 

สปาเก็ตตี้ปลาสลิด 185.- 

สปาเก็ตตี้ปลาเค็ม 185.- 

การ์เด้นสลัด  120.-  

ซีซ่าร์สลัด*** 180.-  

สลัดกุ้งทอด 185.- 

สลัดญี่ปุ่นปูอัด 185.-  

สลัดผลไม้กุ้งทอด 195.-  

สลัดผลไม้ 185.- 

 

 

สเต็กปลากะพง***            220.- 

สเต็กหมูพริกไทยดำ            250.- 

สเต็กเนื้อพริกไทยดำ           260.- 

 

 

น้ำพริกมะขาม-ปลาสลิด***  190.- 

น้ำพริกกะปิ                         160.-  

      น้ำพริกกุ้งสด                        160.- 

      หลนกุ้งสด / หลนปูเค็ม                        160.-  

พาสต้า/สลดั 

    สเต็ก 

น้ำพริก 



 

 

 

ต้มยำปลาบึก / ปลาบึกผัดฉ่า 

ปลาบึกผัดพริกไทยดำ / ปลาบึกผัดป่า   240.- 

  

 

 ปลาคังลวกจิ้ม / ผัดฉ่าปลาคัง / ปลาคังผัดป่า    

 ต้มยำปลาคัง***   280.- 

 

 

ทับทิมทอดกระเทียม / ทอดขมิ้น / ทอดเกลือ  280.- 

ปลาทับทิมทอดน้ำปลา / ทับทิมนึ่งมะนาว / ทับทิมเผา  320.- 

เมี่ยงปลาทับทิม*** / ทับทิมสามรส / ลาบปลาทับทิม    

 

 

 พล่าปลาช่อน / ปลาช่อนน้ำตก    340.- 

 ปลาช่อนทอดลุยสวน     

 แกงส้มแป๊ะซะ (ช่อนทอด) / ปลาช่อนเผา-ผักลวก   370.- 

 ปลาช่อนเปลือยกาย-ผักสด (ช่อนนึ่ง)   

 

  

ปลากะพงทอดราดน้ำปลา / ปลากะพงทอดกระเทียม  360.- 

ปลากะพงสามรส / ปลากะพงนึ่งมะนาว / ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว    

ปลากะพงทอดสมุนไพร  /  ปลากะพงเผา+ผกัลวก   380.-                   

ปลากะพงยำผลไม ้ /  ปลากะพงนึง่นำ้พรกิแมงดา+ผกัลวก   

**  ชุดเมี่ยง (เครื่องเคียงปลาเผา-เส้นหม่ี,ผักสด,ถั่ว,กระเทียม,ตะไคร้)   65.- 

 

 

 

 

เมนูปลา 

ปลาบึก 

 

ปลาคัง 

 

ปลาทับทิม 

ปลาช่อน 

 

ปลากะพง 



 

  

 พริกขิงปลาดุกฟู*** 175.- 

 คั่วกลิ้งปลาทูนา่ 160.-     

 ทูน่ากระเพรากรอบ  160.- 

 ปลาช่อนผัดค่ืนฉ่าย 200.- 

 ปลาช่อนกระเพรากรอบ 200.- 

 ลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่า 165.- 

 กระเพาะปลาผดัแห้ง 200.- 

»ÅÒÍÔ¹·ÃÕย์ 

 อินทรีย์ผัดฉ่า  280.- 

 อินทรีย์ผัดค่ืนฉ่าย 280.- 

  

หอยนางรม / หอยหลอด / หอยหวาน 

  ออส่วน..กระทะรอ้น*** 200.- 

  หอยนางรมทรงเครือ่ง 165.- 

  หอยหลอดผัดพริกเผา / ผัดฉ่า   150.- 

  หอยแครงลวก 150.- 

  หอยหวานเผา 160.- 

หอยเชลล์ 

 หอยเชลล์ผัดเนย** 240.- 

 หอยเชลล์ผัดมะนาว** 240.- 

 หอยเชลล์ผัดฉ่า 240.- 

 หอยเชลล์ผัดพริกไทยดำ 240.- 

 หอยเชลล์ผัดเครื่องสมนุไพร  240.- 

 พล่าหอยเชลล์• 240.-    

 หอยเชลล์อบชสี 270.- 

ปลาแซลมอน 

 แซลมอนทอดน้ำปลา ยำมะม่วง   350.- 

 แซลมอนทอดซอสมะขาม  295.- 

 เม่ียงแซลมอนทอด  295.- 

 ยำแซลมอนทอด / ดบิ  295.- 

 ลาบแซลมอนทอด / ดิบ 295.- 

 พล่าแซลมอนทอด / ดิบ 295.- 
 

ปลากะพง  235.-  

  ผัดต้นหอม / ผัดสมุนไพร / ผัดค่ืนฉ่าย 

 ผัดฉ่า / ผัดพริกเกลือ  
 

ปลาดอลลี่ 185.- 

 ผัดต้นหอม / ผดัสมุนไพร / ผัดค่ืนฉ่าย 

 ผัดฉ่า / ผัดพริกเกลือ  

  

 

 

 

 

 

 

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 

  หอยแมลงภู่ย่างกระเทียม  200.- 

  หอยแมลงภูน่ึ่งนำ้จิ้มแซ่บ  200.- 

  หอยแมลงภู่ผัดขี้เมา  200.- 

  หอยแมลงภู่ผัดฉ่า  200.- 

 

ปลา 



 

 

 

กุ้งอบวุ้นเส้น 200.- 

กุ้งชุบแป้งทอด 185.- 

กุ้งทอดกระเทียม 195.- 

ผัดกระเพรากุ้งยอดมะพร้าว 195.- 

กุ้งผัดโหระพา 195.-

กุ้งผัดพริกเกลือ 200.- 

กุ้งผัดสมุนไพร 195.- 

กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน 195.- 

กุ้งทอดซอสมะขาม*** 220.- 

กุ้งผัดผงกะหรี ่ 220.- 

กุ้งผัดพริกไทยดำ 195.- 

กุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์*** 200.- 

 

 

 

 

 

 

 ปลาหมึกย่าง   270.- 

 ปลาหมึกไข่ยา่ง   295.- 

 ปลาหมึกทอดกระเทยีม   195.- 

 ปลาหมึกไขท่อดกระเทียม***   320.- 

 ปลาหมึกชุบแป้งทอด   195.- 

 ปลาหมึกผัดพริกไทยดำ   200.- 

 ปลาหมึกผัดไข่เค็ม (สด/ทอด)   200.- 

 ปลาหมึกผัดผงกะหรี ่   220.- 

 ปลาหมึกนึ่งมะนาว (หม้อไฟ)   295.- 

 ปลาหมึกไขน่ึ่งมะนาว หม้อไฟ   320.- 

 

 

 

ปูนิ่มทอดกระเทียม*** 235.- 

ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ 235.- 

ปูนิ่มผัดพริกเกลือ 235.- 

ปูนิ่มผัดผงกะหรี่*** 250.- 

ปูนิ่มผัดไข่เค็ม  235.- 

 

  

 โป๊ะแตกผัดแห้ง (ต้มยำทะเลผัดแห้ง) 250.- 

 ผัดฉ่าทะเล ***  280.-   

 ทะเลวาซาบิ (กุ้ง, ปลาหมึก, ปลา)  250.- 

 ห่อหมกทะเล..มะพร้าวอ่อน 250.- 

     กุ้ง 
ปลาหมึก 

ปูน่ิม 

   ทะเล 



 

 

 

หมูมะนาว*** / หมูชมสวน   155.- 

เนื้อมะนาว / เนื้อชมสวน   170.- 

ยำหมูย่างกระเทียมสด   155.- 

ยำคอหมูย่าง   170.- 

ยำหมูยอ / ยำวุ้นเส้นหมูยอ   145.- 

ยำไส้ตัน   160.- 

ยำปลาดุกฟู   165.- 

ยำหอยนางรม   180.- 

ยำปลาหมึก   165.- 

ยำปูอัด     145.- 

ยำทูน่า   145.- 

ยำปูนิ่มกระเทียมโทน***   250.- 

ยำทะเล    170.- 

ยำทะเลยอดมะพร้าว   170.- 

ยำสามกรอบ   170.- 

ยำคะน้าฮ่องกง (กุ้ง+หมึก+หมู)   165.- 

น่องไก่ลุยสวน   155.- 

พล่ากุ้ง   220.- 

พล่าหมู มะเขืออ่อน               155.-

พล่าเนื้อ มะเขืออ่อน              170.-          

  ยำวุ้นเส้นกุ้งสด (กุ้ง+หมูสับ)    145.-  

  ยำวุ้นเส้นโบราณ (กุ้งแห้ง+หมูสับ+ถั่ว)  145.- 

  ยำผักบุ้งกรอบ***     150- 

  ยำถั่วพลูกุ้งสด    150.- 

  ยำมะเขือยาวกุ้งสด    150.- 

  ยำเห็ดเข็มทองกุ้งสด    145.-        

  ยำเห็ดสามเกลอ***    145.- 

  ยำดอกขจร (มี.ค.-พ.ย.)    145.- 

  ยำมะระกุ้งสด    145.- 

  ยำยอดมะระหวานกุ้งสด    145.- 

  ยำผักหวานกุ้งสด    150.- 

  ยำตะไคร้กุ้งสด / ยำสมุนไพร    145.-  

  สาริกาสะอื้นหมู (น้ำตกหมูหมัก)     170.- 

  สาริกาสะอื้นเนื้อ (น้ำตกเนื้อหมัก)    190.-  

  ลาบเห็ดรวม ***    150.-     

  ลาบหมู / น้ำตกหมู    150.- 

  ลาบเนื้อ / น้ำตกเนื้อ    170.- 

  ลาบเห็ดฟาง / ลาบวุ้นเส้น    150.- 

  ลาบหมูทอด***    150.- 

  ตับหวาน    160.-
 

 

  

 

  

  

เมนูยำ 



 

   

กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา  120.- 

ผัดดอกขจรน้ำมันหอย (มี.ค.-พ.ย.)***  130.- 

ผัดยอดมะระหวานน้ำมันหอย  130.- 

ผัดผักหวานน้ำมันหอย  140.- 

กระเจี๊ยบผัดพริกเกลือ ***  130.- 

กระเจี๊ยบผัดไข่  130.- 

บร็อคโครี่ผัดกุ้ง หรือ แฮม  145.-   

ผักบุ้งไฟแดง / ผักกะเฉดไฟแดง   90/100.- 

ตำลึงผัดไข่ / มะระผัดไข่               130.- 

ใบเหลียงผัดไข่***                      160.- 

ถั่วฝักยาวผัดเกลือ*** 130.- 

หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง                                                      180.- 

ผัดคะน้าปลาสลิด / กะเฉดปลาสลิด 155.- 

ผัดมะระปลาเค็ม / คะน้าปลาเค็ม 140.- 

ผัดผักรวม      140.- 

 

 ไข่เจียวกุ้งโหระพา 145.- 

 ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง (กุ้ง+เห็ดหอม+หมูสับ) 145.-  

 เต้าหู้ผัดคื่นฉ่าย  145.- 

 เต้าหู้ทรงเครื่อง (แฮม+เนื้อปู) 220.- 

 

 ขาเห็ดหอมทอดกระเทียม / พริกไทยดำ*** 150.- 

 เห็ดฟางทอดกระเทียม / ผัดน้ำมันหอย 160.-  

 เห็ดหอมสดทอดกระเทียม *** / ผัดน้ำมันหอย 180.-  

 เห็ดออรินจิ ผัดฉ่า / ผัดน้ำมันหอย / ลาบเห็ดออรินจิ  145.- 

 ลาบเห็ดรวม / เห็ดรวมผัดฉ่า / ผัดน้ำมันหอย 150.- 

 ผัดเห็ดเข็มทอง 140.- 

เมนูสุขภาพ 

เมนูเห็ด 

เมนู ไข่ / เต้าหู ้

 



  

ไก่ทอดเกลือ   95.- 

ไก่ทอด กอ-ดอง-เบลอ (สอดไส้ชีส)  260.- 

ไก่กรอบซอสมะนาว   220.- 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์   160.- 

ไก่ผัดซอสงา / ผัดน้ำพริกเผา   140.- 

ตับทอดกระเทียม   165.- 

ตับยักษ์ ผัดพริกไทยดำ..จานร้อน**  200.-  

 

กบทอดราดน้ำปลา*** 160.- 

กบระเบิด 150.- 

กบผัดเผ็ด 150.- 

กบทอดกระเทียม  160.- 

 

 

กวางแดดเดียว 240.- 

กวางผัดพริกไทยดำ 240.- 

กวางผัดป่า 240.- 

พล่าเนื้อกวาง 240.- 

ผัดเผ็ดหมูป่า 185.- 

 หมูปั้นก้อนทอดกระเทียม    140.- 

 หมูแดดเดียว      130.- 

 หมูแช่น้ำปลาทอด    160.- 

 คอหมูย่าง น้ำจิ้มแจ่ว    160.- 

 หมูย่างพริกไทยดำ    150.- 

 หมูหมักผัดกะปิ    150.- 

 หมูสันในผัดเผ็ด      150.-      

 หมูสันในผัดพริกฝรั่ง    150.- 

 หมูสันในผัดพริกไทยดำ    150.- 

 คั่วกลิ้งหมูสับ    150.- 

 ซี่โครงอ่อนทอดกระเทียม    150.-             

..เนื้อแดดเดียว    165.- 

..เนื้อแช่น้ำปลาทอด    190.- 

 

 

 เนื้อย่าง น้ำจิ้มแจ่ว    190.- 

 เนื้อโคขุนกระทะร้อน    220.- 

 เนื้อโคขุนผัดป่า / ผัดพริกไทยดำ  200.- 

 เนื้อโคขุนผัดพริกไทยอ่อน    200.- 

 

   

  หม้อไฟเล็ก หม้อไฟใหญ่ 

แกงจืดเต้าหู้หมูสับ (เพิ่มสาหร่าย +20 บาท) 130 200.- 

แกงจืดเห็ดเข็มทอง-เต้าหู้หมูสับ 140 200.- 

แกงจืดรวมมิตร  180 250.- 

แกงจืดสาหร่ายทะเล (กุ้ง+หมึก+ปลา)  250.- 

แกงเลียงกุ้งสด 180 250.- 

 

อาหารจานหลัก 

เมนูกบ 

เมนูสันในกวาง  /หมูป่า เมนูโคขุน     

แกงจดื 



  

  หม้อไฟเล็ก หม้อไฟใหญ่ 

 ต้มยำกุ้ง ( น้ำใส / นำ้ข้น ) 180 250.- 

 ต้มยำรวมมิตร / ทะเล ( น้ำใส / น้ำขน้ ) 180  270.-  

 ต้มยำปลาช่อน  -  250.- 

 ต้มยำปลากะพง***  -  250.- 

 ต้มจี๊ดปลาช่อนแซ่บ  -  250.- 

 ต้มยำโป๊ะแตก  -  270.- 

 ต้มแซ่บซี่โครงอ่อน  -  250.-  

 กุ้งสะดุ้งน้ำ*** (ต้มยำน้ำใสใบกระเพรา+เห็ดเข็มทอง)  -  250.-  

 ต้มโคล้งไก่ใบมะขามอ่อน 165  220.- 

 ต้มโคล้งปลาสลิดใบมะขามอ่อน*** 180  250.- 

 ต้มโคล้งปลากรอบ  -  250.- 

 ต้มยำมาม่า-ไข่ข้นกุ้ง   250.- 

 

 

 ฉู่ฉี่ปลาช่อน                               200.- 

 ฉู่ฉี่กุ้ง                                     200.- 

 แพนงกุ้ง***                               200.- 

 แพนงหมู / ไก‹                             175.- 
 

  หม้อไฟเล็ก หม้อไฟใหญ่   

 แกงป่าไก ่/ ต้มข่าไก่ 165 220.- 

 แกงป่าลูกชิ้นปลากราย 165 220.- 

 แกงป่าเนื้อเค็ม 180 250.- 

 แกงสม้กุ้ง (ชะอม / ผักรวม) 180 250.- 

 แกงส้มปลาสลิด (ชะอม / ผักรวม) 180 250.- 

 แกงเขียวหวานหมู / ไก่ 165 220.- 

 แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายไข่เค็ม 180 250.- 

 ต้มข่าทะเล***  270.- 

ต้มยำ จี๊ดจ๊าด

แกงกะทิ / แกงเผด็ 



 

 

 

  จานเล็ก จานใหญ่ 

 ข้าวผดัไก่ / ข้าวผัดรถไฟไก่ 90  295.- 

 ข้าวผัดหมู / ข้าวผัดปลาเค็ม 90  295.- 

 ข้าวผัดกุ้ง / ข้าวผัดปลาหมึก  100 320.- 

 ข้าวผัดเนื้อปู Ù 125  340.- 

 ข้าวผัดเนื้อเค็ม *** 100  320.- 

 ข้าวผัดปลาสลิด *** 100  320.- 

 ข้าวผดัน้ำพริกนรกกุ้งสด หรือ ปลาสลิด *** 100  320.- 

 ข้าวผัดหนำเลี๊ยบ 95  300.- 

 ข้าวผัดแหนม / ข้าวผัดไส้กรอก 95  300.- 

 ข้าวผัดสับปะรด 95  300.- 

 ข้าวผัดอนามัย (มังสวิรัต) 75  240.- 

 ข้าว-กระเพราหม ู/ ไก่ 90.-   

 ข้าว-กระเพราเนื้อ / ปลา / กุ้ง / หมึก 120.- 

 ข้าวต้มปลากะพง  / กุ้ง 120.- 

 ราดหน้าหมูÙ / ไก่ 85.- 

 ราดหน้าเนื้อ / ปลา / กุ้ง*** 120.- 

 ผัดซีอิ๊วหมู / ไก่ 90.- 

 ผัดซีอิ๊วเนื้อ / ปลา / กุ้ง 120.-   

       ข้าวหอมมะลิแท้ (จาน / โถ) 20 70.- 

 

  

 

 

 

 

 

อาหารจานเดยีว 



 เยลลี่ (เสิร์ฟพร้อมไอศครีมวนิลา)*** 65.- 

 ขนมปังเย็นน้ำแดง  40.- 

 ลูกชิด-ถั่วแดง นมสด 40.- 

 ลูกตาลลอยแก้ว 45.- 

 สละลอยแก้ว / สตรอเบอรี่ลอยแก้ว 45.- 

 ลูกพีชลอยแก้ว 45.- 

 บัวลอยเผือก / ทับทิมลอยแก้ว 45.- 

 แปะก๊วยเย็น  50.- 

 ผลไม้รวม (เล็ก/ใหญ่) 95/135.- 

 ไอศครีมเค้ก Bud’s Ice cream ( ชิน้/ปอนด์ ) 100/690.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น้ำใบเตย (แกว้/เหยอืก/เหยือกงดแข็ง) *** 35/60/85.-  

 น้ำเก๊กฮวย (แก้ว/เหยอืก/เหยือกงดแข็ง) 35/60/85.-  

 อิตาเลียนโซดา (สตรอเบอรี่/บลูฮาวาย) 65.- 

 น้ำปัน่ (ส้ม-มะนาว-แตงโม-แอปเปิ้ล-สตรอเบอรี่-สับปะรด) 65.- 

 น้ำมะพรา้ว (ลูก) 60.- 

 น้ำส้มค้ันสด / นำ้มะนาว 50.- 

 มะนาวโซดา / ชามะนาว 50.- 

 ชาเขียวเย็น / ชาดำเย็น / ชาเย็น 55.- 

 น้ำตะไคร้ / น้ำบ๊วย 55.- 

 กาแฟร้อน / กาแฟเยน็ 35/55.- 

 ชาจีนร้อน (แก้ว/กา) 15/35.- 

 น้ำเปล่า 20.- 

 เป๊ปซ่ี / เซเว่นอัพ / ไอซ์ท ี 25/60.-  

 โซดา 25.- 

 ¹éÓá¢ç§ 25/60.- 

 

ขนมหวาน 

เครื่องดื่ม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 เบียร์สด ไฮเนเก้น (เหยือก/หลอด) 200/585.- 

     Hoegarrden 330 ml.           195.- 

               Hoegarrden Rosee  250 ml.          195.-    

    Paulaner Beer Original / Weisen  330 ml. 170.- 

 เบียร ์ไฮเนเก้น 125.- 

 เบียร ์สิงห์ 115.- 

 เบียร์ ช้างคลาสสิค 100.- 

 เบียร ์ลีโอ 100.- 

 แบล็คเลเบิ้ล (700 / 1,000 cc.) 1,650/1,890.- 

 เรดเลเบิ้ล (700 / 1,000 cc.) 940/1,140.- 

 รีเจนซี่ (แบน / กลม 700 cc.) 420/850.- 

 BLEND 285 (700 / 1,000 cc) 420/540.- 

 BLEND 285 Signature (700 / 1,000 cc) 450/595.- 

 หงส์ทอง  420.- 

 แสงโสม  420.-  
 

 Smirnoff (green apple) 85.- 

 สปาย (red / classic)  55.- 

 บาร์คาดี้ (lemon) 85.- 

 Coctail -แก้ว (มาการิต้า / พิ้งค์ เลดี ้/ ฟรุตพั้นซ)์ 150.- 

 เหล้าปั่น-เหยือก  390.- 

 Blue Kamikaze (มะนาว) / Screw-driver (ส้ม) / Blue Hawaii (สับปะรด) 

 

 


