Thai food / อาหารไทย
41. Fried rice with ( chicken, pork ) / ข้ าวผัด (หมู,ไก่ )

100 Baht

42. Shrimp fried rice / ข้ าวผัดกุ้ง

120 Baht

43. Stir‐basil spicy with rice (pork,chicken,squid)/ ข้ าวกระเพา (หมู,ไก่ ,หมึก)

100 Baht

44. Stir‐basil spicy with rice(shrimp,beef) / ข้ าวกระเพา ( กุ้ง, เนือ้ )

120 Baht

45. Fried garlic with( shrimp,pork,chicken ) / ทอดกระเทียม / ( กุ้ง,หมู,ไก่ )

150 Baht

46. Rice soup with (shrimp,pork,chicken) / ข้ าวต้ ม ( กุ้ง,หมู,ไก่ )

100 Baht

47. Red curry with (shrimp,pork,chicken) / พะแนง (กุ้ง,หมู,ไก่ )

150 Baht

48. Fried noodle with (shrimp,pork,chicken)/ ผัดซีอวิ ้ (กุ้ง,หมู,ไก่ )

120 Baht

49. Noodle in brown sauce (shrimp,pork,chicken)/ ราดหน้ า (กุ้ง,หมู,ไก่ ,หมึก)

120 Baht

50. Omelet with (shrimp,pork) / ไข่ เจียว (กุ้งสับ,หมูสับ)

120 Baht

51. Fried chicken with cashew nuts / ไก่ ผัดเม็ดมะม่ วงหิมพานต์

195 Baht

52. Sweet and sour fried Vegetables (shrimp,chicken) / ผัดเปรีย้ วหวาน (กุ้ง,หมู,ไก่ )

150 Baht

53. Spicy seafood salad / ยํารวมมิตรทะเล

195 Baht

54. Spring rolls /ปอเปี๊ ยะทอด

125 Baht

55. Deep fried Shrimps / กุ้งชุบแป้ งทอด

150 Baht

56. Papaya salad / ตําไทย , ตําปลาร้ า

120 Baht

57. Rice / ข้ าวสวย

30 Baht

58. Fried Egg / ไข่ ดาว

15 Baht

59. Tom Yum Koong / ต้ มยํากุ้ง (นํา้ ข้ น)

195 Baht

60. Tom Kha Kai ( Coconut soup with chicken ) / ต้ มข่ าไก่

195 Baht

61. Massaman Curry Chicken / แกงมัสมันไก่

195 Baht

Starters
1. Toast skagen / ขนมปั งหน้ าสลัดกุ้ง

195 Baht

Prawns in mayonnaise dill served on toast bread.

2. Chicken wings / ปี กไก่ ทอดบาบีคิว

150 Baht

Tossed in our own BBQ sauce with vegetable stick and aioli sauce.

3. Spicy chicken wings / ปี กไก่ ทอดเผ็ดหวาน

150 Baht

Chili and garlic glazed wings with vegetable sticks and aioli sauce.

4. Garlic bread / ขนมปั งกระเทียม
5. Tzatziki

/ ขนมปั งกระเทียม กับ ซอสซาซิกิ

95 Baht
145 Baht

Crispy garlic bread with tzatziki sauce.

6. Nachos with cheese / ข้ าวโพดชีสแผ่ น กับ ซอส 3 อย่ าง

150 Baht

Served with sour cream , guacamole and salsa.

7. Cheese filled tortillas / ทอทิล่าสอดใส้ ชีส

195 Baht

Served with sour cream, guacamole and salsa.

8. Blue cheese chicken wings / ปี กไก่ ทอด กับ บลูชีส
Chicken wing with vegetable sticks and blue cheese dip sauce.

165 Baht

Salads and pastas
9. Spaghetti Bolognese / สปาเก็ตตี ้ โบโลเนส

210 Baht

10. Spaghetti Carbonara / สปาเก็ตตี ้ คาโบนาร่ า

225 Baht

Bacon,cheese cream and a touch of garlic.

11. Spaghetti seafood / สปาเก็ตตีซ้ ีฟ้ ูด

245 Baht

Seafood with spicy thai herbs.

12. Pasta frutti di mare / พาสต้ า ซีฟ้ ูด

275 Baht

Seafood in tomato sauce with a touch of cream.

13. Ceasar salad

/

ซีซ่าสลัด

245 Baht

Grilled chicken lettuce,bacon,parmesan croutons and Ceasar dressing.

14. Greek salad

/

กรี กสลัด

245 Baht

Lettuce,tomato,cucumber , onion, feta cheese, olives.

15. Tomato Goats cheese salad / สลัดมะเขือเทศ กับ ชีสแพะ
Fresh tomato ,onion, goats cheese, vinegar and olive oil.

245 Baht

Pizza and Kebab
15A . Vesuvio Pizza / พิซซ่ า เวซุวโิ อ (ชีส, แฮม)

280 Baht

Tomato, mozzarella cheese and ham.

15B . Bacon Pizza / พิซซ่ า เบคอน (ชีส, เบคอน)

280 Baht

Tomato, mozzarella cheese and bacon.

16A. Margarita Pizza / พิซซ่ า มาการิต้า (ชีส,มะเขือเทศ)

270 Baht

Tomato, mozzarella cheese and fresh tomato.

16. Capricciosa Pizza / พิซซ่ า คาปริกซัวซ่ า (ชีส,แฮม,หอม, เห็ด)

290 Baht

Tomato, mozzarella cheese, ham, onion and mushroom.

17. Salami Pizza / พิซซ่ า ซาลามี่ (ชีส,หอม, ซาลามี่)

330 Baht

Tomato, mozzarella cheese, onion and salami.

18. Vegetarian Pizza / พิซซ่ า เจ (ชีส,เห็ด,พริกหวาน,มะเขือเทศ)

290 Baht

Tomato, mozzarella cheese ,mushroom ,bell pepper and fresh tomato.

19A . Provencale Pizza / พิซซ่ าโพรเวนคัล (ชีส,หมู,กระเทียม,หอม,มะเขือเทศ,เบียเนส) 320 Baht
Tomato, mozzarella cheese,garlic,pork fillet,onion,fresh tomato,Bearnaise sauce.

19B . Seafood Pizza / พิซซ่ า ซีฟ้ ูด (ชีส,กุ้ง,ปูอัด,หอยแมลงภู่,พริกหวาน)

350 Baht

Tomato, mozzarella cheese,shrimp,mussel, crabfish,bell pepper .

20. Hawaii Pizza / พิซซ่ า ฮาวาเอีย้ น (ชีส,แฮม,สับปะรด)

290 Baht

Tomato, mozzarella cheese,ham and pineapple.

21. Kebab Pizza / พิซซ่ า เคบับ (ชีส,เคบับหมู,หอม,ซอสเคบับ)

350 Baht

Tomato, mozzarella cheese,kebab meat from pork,onion and kebab sauce.

22. Kebab roll ‘’ kebabrulle” / เคบับม้ วน

295 Baht

Lettuce, kebab meat from pork,onion,tomato,cucumber,kebab sauce wrapped in a pizza.

23. Kebab Plate / เคบับจาน กับเฟร้ นไฟน์
Kebab meat from pork,vegetable,French fries,kebab sauce and tzatziki sauce.

295 Baht

Main course
24. Sizzling fajitas chicken or beef / เนือ้ หรื อ ไก่ กระทะร้ อน

375 Baht

Fried with bell pepper,onion served with,salsa guacamole,sour cream and warm tortillas.

25. BBQ bacon cheese Burger / ชีสเบอเกอร์ เนือ้ , เบคอน กับเฟร้ นฟรายด์

350 Baht

BBQ sauce,topped with onion,cheddar cheese,smocked bacon,crisp lettuce,tomato with French fries.

26A. Mediterranean fish Burger / เบอเกอร์ ปลา, ซอสซาซิกิ กับเฟร้ นฟรายด์

250 Baht

Tzatziki sauce,topped with onion,feta cheese,tomato,crisp lettuce and tomato served French fries.

26B. Fish and chips / ปลาชุบแป้ งทอด กับ เฟร้ นฟรายด์

250 Baht

Fried fish,aioli sauce served French fries.

27. Traditional Burger / เบอเกอร์ เนือ้ ซอสเดรสซิ่ง กับ เฟร้ นฟรายด์

295 Baht

Lettuce,tomato cucumber,onion with side of hamburger dressing served French fries.

28. Fillet mignon black and white / เนือ้ และหมู ซอสเบียนเนส,ซอสเกรวี่ กับเฟร้ นฟรายด์

550 Baht

Fillet of beef and pork served with red wine gravy and béarnaise sauce and French fries.

29. Nacho plate / ข้ าวโพดแผ่ น กับ ซอสทาโก๊

360 Baht

Nacho with spicy minced meat , grated cheese topped with salsa and sour cream.

30. Fried salmon fillet steak / สเต็กแซลมอน

350 Baht

Served with green pepper sauce with French fries.

31. Beef Bearnaise / สเต็กเนือ้ ซอสเบียนเนส ,เนยกระเทียม กับเฟร้ นฟรายด์

650 Baht

Rib eye / entrecote , béarnaise sauce,garlic butter and French fries.

32. Pork chop / สเต็กหมู ซอสเห็ด กับเฟร้ นฟรายด์

295 Baht

Fried pork chop with touch of lemon, mushroom sauce served French fries.

33. Pepper steak / สเต็กเนือ้ ซอสพริกไทยดํา
Fillet of beef with cognac flavored pepper sauce served with potato au gratin and vegetable.

695 Baht

Swedish food
34. Swedish meatballs / ลูกชิน้ สวีเดน

195 Baht

In creamy gravy,mashed potato and lingonberries.

35. Stekt flask med löksås / เบคอนทอด ซอสหัวหอม (เบคอนเค็ม)

195 Baht

Fried thin slices of salted pork belly served onion cream sauce and potato.

36. Pytt l panna / แฮมผัดมันฝรั่ ง

195 Baht

Swedish hash served fried egg and pickled beetroots.

37. Halstrad gravlax / แซลมอนทอด ซอสมันฝรั่ ง (แซลมอนเค็ม)

295 Baht

Fried marinated salmon served with cream and dill stewed potato.

38. Herring Plate / ปลาดองฮีริง

325 Baht

3 kind of Herring, Skagen mix, potato, cheese, bread and butter.

39. Falukorv / ใส้ กรอกสวีเดน กับ ครี มมักกะโรนี

195 Baht

Fried falu sausage with creamed macaroni.

40. Hel special med västkustsallad / ใส้ กรอก กับ มันบด

195 Baht

2 boiled wiener sausage with bread, mashed potato and seafood salad.

Childrens menu / เมนูเด็ก
‐ Swedish meatball (เด็ก)

120 Baht

‐ Spaghetti Bolognese (เด็ก)

120 Baht

‐ Spaghetti Carbonara (เด็ก)

120 Baht

‐ Pancakes with ice cream (เด็ก)

120 Baht

‐ Pizza Cheese &Ham (เด็ก)

120 Baht

‐ French fries

100 Baht

