Deep Fried
Mussels
(Hoi – Tod)
หอยทอด

Shrimp
Dumplings
ลูกชิ้นกุง
้ ทอด
ซอสมะขาม

Seared
Foie Gras
ตั บ ห่ า นย่ า ง
กั บ ยํ า ส้ ม โอ

LOCAL START
Shrimp Dumplings

300

Seared Foie Gras

600

Deep Fried Mussels (Hoi – Tod)

250

Crab Meat Rolls

320

40 Degree King Fish

300

ลูกชิ้นกุง
้ ทอดซอสมะขาม
Deep fried homemade shrimp dumpling
with chili and tamarind reduction

หอยทอด
Deep fried marinated mussels coated with spring onion batter,
bean sprouts and sweet chili sauce

ตับห่านย่างกับยําส้มโอ
Seared foie gras with spicy pomelo salad,
chili and orange coulis

ปอเปี๊ยะปู
Deep fried spring rolls ﬁlled with crab meat and vegetables

พล่าปลาช่อนทะเล
Sous vide black king ﬁsh with lemongrass, shallots, chilli paste and lime

40 Degree King Fish
พล่าปลาช่อนทะเล

Vegetarian

Contains Pork

Seafood

Crab Meat Rolls
ปอเปี๊ยะปู

Dairy Product

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

Hua Hin
Fisherman’s Soup
ต้มยําโป๊ะแตก
Authentic
Crab Curry
แกงปูใบชะพลู

Classic
Tom Yum Koong
ต้มยํากุง
้

Seafood
Green Curry
แกงเขียวหวานทะเล

SOUPS & CURRIES
Classic Tom Yum Koong

300

Authentic Crab Curry

300

Hua Hin Fisherman’s Soup

300

Seafood Green Curry

300

ต้มยํากุง
้
Spicy and sour broth with prawns, straw mushroom, herbs and chili
ต้มยําโป๊ะแตก
Seafood medley in spicy and sour broth ﬁnished with hot basil
Vegetarian

Contains Pork

Seafood

แกงปูใบชะพลู
Southern style crab meat curry with pepper leaves and rice noodle
แกงเขียวหวานทะเล
Thai green curry with local seafood, eggplant and basil
Dairy Product

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

Wok Fried
Slipper Lobster
กั้ ง ผั ด กระเที ย ม
พริ ก ไทย

Org an i c Squ i d
ปลาหมึ ก ศอก
ผั ด นํ้ า พริ ก เผา

LOCAL MAINS
Marinated Seabass

460

Steamed Pomfret Fish

460

Wok Fried Slipper Lobster

600

ปลากระพงย่างใบตอง
Seabass ﬁllet marinated with herbs, coconut tips and Thai spicy sauce
ปลาจาระเม็ดนึ่งมะนาว
Wild caught pomfret ﬁsh with kale and warm garlic, lime chili sauce
้ ผัดกระเทียมพริกไทย
กัง
Wok fried slipper lobster with garlic, mushroom and white pepper
in superior soy sauce

Marinated Seabass
ปลากระพงย่างใบตอง

Vegetarian

Contains Pork

Zero Waste “Tiger Prawns”

กุง
้ ลายเสือผัดพริกไทยดํา
Stir fried tiger prawns with bell pepper, onion and black pepper
Add Tiger Prawn (1 piece)
เพิ่ มกุง
้ ลายเสื้อ ราคาต่อตัว

Organic Squid

ปลาหมึกศอกผัดนํ้าพริกเผา
Stir fried squid with roasted chilli paste, garlic and basil

Steamed Pomfret Fish
ปลาจาระเม็ดนึ่งมะนาว

Seafood

Dairy Product

450
200

300

Zero Waste “Tiger Prawns”
กุง
้ ลายเสือผัดพริกไทยดํา

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

Seared
Scallops
หอยเชลล์ย่าง
กับบีทรูทและซอสขิง

Tuna Tartare
ทูน่าทาร์ทาร์กับซอสญี่ปุ่น

Soft Shell
Crab
สลัดปูนิ่ม

REFRESHING BITES
Rocket Salad

300

Cos Caesar Salad

300

Soft Shell Crab Salad

350

สลัดร็อคเกตกับชีสมอสซาเรลลาสด
Wild rocket salad, Bocconcini cheese, walnuts
tomato conﬁt, balsamic honey

สลัดผักคอส
Cos lettuce, Basil emulsion, Parmesan cheese
crispy bacon, 63 degree egg

สลัดปูนม
ิ่
Crispy soft shell crab, onion, celery, salted egg, curry powder

Rocket Salad

สลัดร็อคเกตกับชีสมอสซาเรลลาสด
Vegetarian

Contains Pork

Seafood

Tuna Tartare

350

Seared Scallops

550

Crispy Calamari

300

ทูนา่ ทาร์ทาร์กบ
ั ซอสญี่ปน
ุ่
Akami tuna, avocado wasabi, miso, lime

หอยเชลล์ยา่ งกับบีทรูทและซอสขิง
Seared scallops, green apple, salt baked beetroot
Ginger beurre blanc

ปลาหมึกทอด
Deep fried squid, lime, caper, parsley, mayonaise

Cos Caesar Salad
สลัดผักคอส

Dairy Product

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

Black Truffle Soup
ซุ ปเห็ดทรัฟเฟิลดําและเกี๊ยวเห็ด

Lobster Bisque
ซุ ปข้นกั้ง

LIQUID
Black Truﬄe Soup

ซุปเห็ดทรัฟเฟิลดําและเกีย
๊ วเห็ด
Wild mushroom, black truﬄe, mushroom wonton

Vegetarian

Contains Pork

300

Seafood

Lobster Bisque

้
ซุปข้นกัง
Lobster bisque soup, Sautéed lobster

Dairy Product

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

300

Spicy

Black Pig
Tenderloin
from Nhan
หมู ดํ า จาก
เมื อ งน่ า น

Beef Ribeye
200 g
เนื้ อ ริ บ อายออสเตรเลี ย

Organic Chicken
from Korat
ไก่ เ ลี้ ย งธรรมชาติ
จากโคราช

FLAME GRILLED

Beef Ribeye 200g

1,100

Beef Tenderloin 180g

1,100

เนือ
้ ริบอายออสเตรเลีย
Grilled Australian beef ribeye, mixed lettuce
steak condiments, green pepper sauce
เนือ
้ สันในออสเตรเลีย
Grilled beef tenderloin, mashed potato
steak condiments, red wine reduction

Black Pig Tenderloin from Nhan

500

Lamb Loin

700

Organic Chicken from Korat

400

หมูดาํ จากเมืองน่าน
Grilled pork tenderloin, bacon, green vegetables, black truﬄe sauce
เนือ
้ สันนอกแกะหมัก
Marinated lamb loin, carrot fondant
herbs emulsion, balsamic jus
ไก่ออร์แกนิคจากโคราช
Free range chicken breast, king oyster mushroom
black truﬄe, tarragon jus
Vegetarian

Contains Pork

Seafood

Lamb Loin
เนือ
้ สันนอกแกะหมัก

Beef Tenderloin 180g
เนือ
้ สันในออสเตรเลีย

Dairy Product

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

Seafood
on Fire
อาหารรวม
ทะเลย่ า ง

Surf’n’Turf
เซิ ร์ ฟ แอนด์ เ ทิ ร์ ฟ

TIME TO SHARE
Surf’n’Turf

เซิรฟ
์ แอนด์เทิรฟ
์
Grilled beef rib eye, lamb loin, tiger prawns, scallops
served with mashed potato, spinach with Parmesan
green pepper sauce, Béarnaise sauce and Thai spicy sauce

1,900

Seafood on Fire

อาหารทะเลเผา
Grilled seabass in banana leaf, mussels, scallops, tiger prawns
slipper lobster, squid, served with mixed salad, garlic fried rice
tomato aioli and Thai spicy sauce

1,300

SIDES
Steamed rice
ข้าวสวย

50

Fried rice with shrimp and crab meat
ข้าวผัดกุ้งและปู
Wok fried garden vegetables
ผักผักรวมแบบไทย

200
80

Truffle mashed potato
มันบดผสมทรัฟเฟิล

150

Sautéed spinach and Parmesan cheese
ผัดผักโขมกับพาร์เมซานชีส

150

Sautéed mushrooms
เห็ดผัดกระเทียม

150

Vegetarian

Contains Pork

Seafood

Steamed rice
ข้าวสวย

Dairy Product

Fried rice with shrimp
and crab meat
ข้าวผัดกุ้งและปู

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Wok fried
garden vegetables
ผักผักรวมแบบไทย

Spicy

Lamb Ragout
ตัลยาเตลเลพาสต้า
กับเนื้อแกะตุ๋นไวน์แดง
The Original
“Carbonara”
สปาเก็ตตี้สูตรดั้งเดิม

Napolitana
สปาเก็ตตี้
ซอสมะเขือเทศสด

Puttanesca
สปาเก็ตตี้ทะเล

Bolognaise
รีกาโตนีพาสต้า
กับซอสโบโลเนส

PASTA HOUSE
The Original “Carbonara”

390

Bolognaise

300

Napolitana

270

Lamb Ragout

400

้ เดิม
สปาเก็ตตีส
้ ูตรดัง
Spaghetti with guanciale, Pecorino cheese, egg, and black pepper
รีกาโตนีพาสต้ากับซอสโบโลเนส
Ricatoni with Italian beef shank and tomato ragout
สปาเก๊ตตีก
้ บ
ั ซอสมะเขือเทศสด
Spaghetti with tomato sauce and fresh basil
ตัลยาเตลเลพาสต้ากับเนือ
้ แกะตุน
๋ ไวน์แดง
Tagliatelle with lamb meat ragout and mushroom

Aragosta

400

Puttanesca

500

Tartufo

500

สปาเก็ตตีก
้ ง
ั้ กระดาน
Spaghetti with slipper lobster, cherry tomato, zucchini and basil
สปาเก็ตตีท
้ ะเล
Spaghetti with mussels, squid, shrimps, tomato, chilli and basil
บูคาตินพ
ี าสต้ากับเห็ดทรัฟเฟิลดํา
Bucatini with black truﬄe and Parmesan cheese
Vegetarian

Contains Pork

Seafood

Tartufo
บูคาตินพ
ี าสต้า
กับเห็ดทรัฟเฟิลดํา

Aragosta
้ั กระดาน
สปาเก็ตตีก
้ ง
Dairy Product

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

Portrait
of Hua Hin
ของหวาน
เฉพาะหัวหิน
Baked
mango tart
ทาร์ตมะม่วงสด

SOMETHING SWEET
Hot Chocolate Fondant

220

Texture of Berries

220

ช็อกโกแลตลาวา
Freshly baked chocolate fondant with vanilla ice cream
เบอร์รร
ี่ วมและไอศกรีมสตรอเบอร์รี่
Fresh berries, compote, agar and strawberry ice cream

Portrait of Hua Hin

220

Baked Mango Tart

220

ของหวานแห่งเมืองหัวหิน
Coconut and sago panna cotta
pineapple balsamic, coconut ice cream
ทาร์ตมะม่วง
Baked mango tart with mango and basil sorbet

Swensen’s Ice Cream

90/scoop

ไอศกรีม รสต่างๆ

Hot Chocolate Fondant
ช็อกโกแลตลาวา

Vegetarian

Contains Pork

Swensen’s Ice Cream
ไอศกรีม รสต่างๆ

Seafood

Dairy Product

Texture of Berries
จานเบอรีห
่ ลายแบบ

Contains Nuts

All prices are quoted in thai baht and subject to 10% service charge and 7% government taxes

Spicy

COOKING
FROM SCRATCH

VEGETABLES AND FRUITS

from Chiangmai

BLACK PIG
VEGETABLES AND FRUITS

from Lumpang

from Nhan

MUSSEL, SHRIMP, SEABASS

from Samut Sakhon

BLACK KING FISH, KING PRAWN
SLIPPER LOBSTER, SQUID

CHICKEN

from Nakhon Ratchasima

from Prachuap Khiri Khan

COCOA AND CHOCOLATE
POMFRET, CRAB MEAT

from Surat Thani

from Chantaburi

