


deep-fried calamari, french fries, cocktail and tartare dipping sauce



ปลาหมึกชุบแป้งทอดสไตล์อิตาเลี่ยนเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอด ซอสค็อกเทลและซอสทาร์ทาร์



finely sliced raw beef topped with truffle oil and parmesan cheese



เนื้อสันในสดแล่บาง กับพารเ์ มซานชีสและผักร็อคเก็ตราดดว้ ยน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล





Parma ham served with sweet melon

พารม์ าแฮมเสิรฟ์ พรอมเมล
อนหวาน
้
่



pan-fried moulard duck foie gras served with small garden salad in raspberry sauce



ตับเป็ดทอด เสิร์ฟพรอมสลั
ดราดดวยซอสราสเบอร
์รี่
้
้





deep-fried mushroom served with caesar sauce

เห็ดทอดกรอบกับซอสซีซาร์



fresh tuna with chopped shallot, lime zest and melba toast



ทูนา่ สดหั่นเตา๋ คลุกกับมายองเนส หอมแดง และผิวมะนาว เสิรฟ์ พรอ้ มกับขนมปังกรอบ



fresh blue mussels steamed in white wine sauce served with garlic toast



หอยแมลงภูอบซอสไวน
ข์ าว เสิรฟ์ พรอมกั
่
้ บขนมปังกระเทียม



fresh blue mussels steamed in spicy tomato sauce served with garlic toast



หอยแมลงภู่อบซอสมะเขือเทศรสจัด เสิร์ฟพรอมกั
้ บขนมปังกระเทียม



grilled scallop with tomato, quinoa, grilled zucchini and lemon dressing



หอยสแกลลอปย่าง เสิร์ฟพร้อมสลัด ควินัว ซุกินี่ย่าง และน้ำสลัดเลม่อน








organic leaves, extra virgin olive oil and aged balsamic dressing



สลัดผักรวมปลอดสารพิษ น้ำสลัดบัลซามิค



buffalo mozzarella cheese, plum tomatoes and extra virgin olive oil



สลัดมะเขือเทศ เสิรฟ์ พรอมกั
้ บมอซซาเรลลาชี
่ สสด พริกหยวกยาง
่ ผักร็อคเก็ต และน้ำมันมะกอก



grilled mushrooms salad, roasted bell pepper, rocket leaves, parmesan cheese and balsalmic dressing



สลัดเห็ดยา่ ง พริกหยวกยา่ ง ผักร็อกเก็ต และพาเมซานชีส เสิรฟ์ พร้อมน้ำสลัดบัลซามิค วีเนเกรท



romaine lettuce, croutons, bacon and anchovies



สลัดซีซาร์



grilled Italian sausage with rocket leaves, marinated bell peppers and spicy salami



ไส้กรอกอิตาเลี่ยนย่างรสเผ็ด เสิร์ฟพร้อมผักร็อคเก็ต พริกหยวก ซาลามี่ และน้ำสลัดบัลซามิคเข้มข้น



rock lobster with rocket leaves, cherry tomato and crispy bacon
with wild mushroom and balsamic dressing



สลัดผักร็อคเก็ตเสิร์ฟพรอมกั
้ ้ง มะเขือเทศเชอร์รี่ เบคอนกรอบ และเห็ดป่ากับน้ำสลัดบัลซามิค



seared tuna, hard-boiled eggs, olives, mixed green salad, potatoes, tomatoes,
green beans and anchovy vinaigrette dressing



สลัดนิชัวส์กับน้ำสลัด และปลาเค็มแองโชวี่



mixed green organic leaves, shaved fennel, smoked salmon and lemon dressing



สลัดแซลม่อนรมควันกับน้ำสลัดเลม่อน



burrata cheese, plum tomatoes, mixed green salad with balsamic vinegar dressing



สลัดชีสบูราตา้ น้ำสลัดบัลซามิคเขมข
้ น้









rich tomato soup

ซุปมะเขือเทศรสเข้มข้น





creamy mushroom soup with truffle oil

ซุปครีมเห็ดกับน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล





mixed vegetable, pesto and pasta soup

ซุปใสผักรวมใส่พาสต้า





rich creamy lobster bisque soup

ซุปครีมกุงมั
้ งกร



diced summer vegetables infused with truffle essence



ซุปใสคอนซอมเม่ผักตุ๋นกับเห็ดทรัฟเฟิล





our signature creamy truffle mushroom soup

ซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิล



our signature mixed seafood in spicy tomato soup



ซุปซีฟู้ดรสเข้มข้น








spaghetti with diced bacon and egg in fresh cream sauce



สปาเก็ตตี้พร้อมเบคอนคลุกเคล้าซอสครีมเข้มข้น



spaghetti with sautéed clams in olive oil with garlic and rocket leaves in white wine sauce



สปาเก็ตตี้หอยลายและผักร็อคเก็ตในซอสไวน์ขาว



imported black spaghetti with mixed seafood, zucchini and rocket leaves in white wine sauce



สปาเก็ตตี้เสนดำผั
ดทะเล พรอมซุ
้
้ คคินีและผักร็อคเก็ตในซอสไวนข์ าว





black sauce spaghetti with squid

สปาเก็ตตี้ซอสหมึกดำใสปลาหมึ
ก
่



spaghetti with olive oil, garlic, chili and crispy bacon



สปาเก็ตตี้ผัดกับน้ำมันมะกอก กระเทียม พริก และเบคอน



spaghetti with olive oil, garlic, chili and Italian sausage



สปาเก็ตตี้ผัดกับน้ำมันมะกอก กระเทียม พริก และไส้กรอกอิตาเลี่ยน



angle hair with olive oil, garlic, chili and seared tuna



แองเจิ้ลแฮร์ผัดกับน้ำมันมะกอก กระเทียม พริกและปลาทูน่า



spaghetti with olive oil, garlic, chili and pan-seared scallops.



สปาเก็ตตี้ผัดกับน้ำมันมะกอก กระเทียม พริก และหอยสแกลลอป



river prawn pasta with garlic, chili, bacon and olive oil sauce



สปาเก็ตตี้ผัดกับน้ำมันมะกอก กระเทียม พริก และกุงแม
้ น้่ ำ



spaghetti with prawn in pesto sauce



สปาเก็ตตี้ผัดกับกุงในซอสโหระพารสเข
มข
้
้ น้







spaghetti with porcini mushroom, truffle paste, truffle oil and cheese



สปาเก็ตตี้ผัดกับเห็ดพอร์ชินี่ ทรัฟเฟิลเพส และน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล





linguine with creamy truffle sauce

ลิงกวิน่ี ผัดกับซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิล



spaghetti with minced beef, onion and tomato sauce



สปาเก็ตตี้ผัดกับซอสเนื้อในซอสมะเขือเทศเข้มข้น



spaghetti with spiced meatball in bolognese tomato sauce



สปาเก็ตตี้ผัดกับซอสเนื้อและมีทบอลในซอสมะเขือเทศเขมข
้ น้



spaghetti with mixed seafood in spicy tomato sauce



สปาเก็ตตี้ทะเลผัดกับซอสมะเขือเทศรสเขมข
้ น้



angel hair with crab meat, cherry tomatoes, and rocket leaves in tomato sauce



แองเจิ้ลแฮรผ์ ผัดกับเนื้อปู มะเขือเทศ เชอรร์ ี่ และผักร็อคเก็ตในซอสมะเขือเทศเขม้ ขน้



penne smoked salmon in twist tomato sauce and cream



เพนเน่ผัดกับปลาแซลมอนรมควันในซอสสีชมพู





penne arrabiata sauce

เพนเนผ่ ัดกับซอสมะเขือเทศเขม้ ขน้



linguine with rock lobster with zucchini in spicy tomato sauce



ลิงกวินี่ผัดกับกั้งในซอสมะเขือเทศเขมข
้ น้



river prawn pasta with zucchini in spicy tomato sauce



กุ้งแม่น้ำผัดกับพาสต้า ซุคคินี ในซอสมะเขือเทศเข้มข้น










spaghetti tomato sauce with blue mussel

สปาเก็ตตี้ผัดกับหอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศเข้มข้น



fettuccine in rich tomato sauce, anchovies, capers and black olives topped with pan-fried hamachi



เฟตตูชินี่ผัดกับซอสมะเขือเทศเขมข
้ น้ ปลาเค็มแองโชวี่ เคเปอร์ เสิร์ฟพร้อมปลาฮามาจิย่าง



spaghetti with prawn tossed in shrimp roe and garlic



สปาเก็ตตี้ผัดกับกุง้ กระเทียม และไขก่ งุ้



homemade spinach ravioli, ricotta and mozzarella cheese in Japanese pumpkin sauce



ราวิโอลี่ไสผั้ กโขม และริคอตตาชีสในซอสฟักทองญี่ปุ่น



homemade spinach ravioli, ricotta and mozzarella cheese,
sun-dried tomato and Parma ham in a tomato sauce



ราวิโอลี่ไสผ้ ักโขม ริคอตตาชีส มะเขือเทศอบแหง้ และซอสพารม์ าแฮมในซอสมะเขือเทศเขม้ ขน้



homemade spinach ravioli, mushroom in twist tomato sauce and cream



ราวิโอลี่ผักโขม เห็ด ในซอสสีชมพู



oven-baked layers of pasta with minced beef, tomato sauce and cheese



ลาซานญ่าเนื้อกับซอสมะเขือเทศสไตล์อิตาเลี่ยน



fresh gnocchi with four kinds of Italian cheese



น็อคกี้กับชีสอิตาเลี่ยน 4 ชนิด








risotto with Italian sausage in spicy tomato sauce



ข้าวอิตาเลี่ยนผัดกับไส้กรอกในซอสมะเขือเทศเข้มข้น



risotto with mixed seafood in spicy tomato sauce



ข้าวอิตาเลี่ยนผัดกับซีฟู้ดในซอสมะเขือเทศเขมข
้ น้





risotto with truffle sauce

ขา้ วอิตาเลี่ยน เสิรฟ์ พรอ้ มซอสทรัฟเฟิล



risotto with porcini mushrooms topped with grilled sea bass



ขา้ วอิตาเลี่ยนเห็ดพอรช์ ินีกับปลากะพงยา่ ง



risotto with saffron sauce topped with pan-seared duck foie gras



ข้าวอิตาเลี่ยนแซฟฟรอนกับตับเป็ดทอด



risotto with green pea topped with pan-fried salmon



ข้าวอิตาเลี่ยนกรีนพีกับปลาแซลมอนทอด



risotto with grilled scallop in spicy tomato sauce



ขา้ วอิตาเลี่ยนผัดกับหอยแสกลลอปยา่ งในมะเขือเทศเขมข
้ น้










tomato sauce, mozzarella cheese and basil

พิซซ่าหน้าซอสมะเขือเทศ มอซซาเรลล่าชีสและใบโหระพา





tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushroom and origano

พิซซ่าหน้าแฮม เห็ด และมอซซาเรลล่าชีส



pizza stuffed with tomato sauce, mozzarella cheese, mushroom, ham, artichoke,
mixed vegetables and origano

พิซซา่ พัฟไสแ้ ฮม และเห็ด





tomato sauce, mozzarella cheese, ham, pineapple and origano

พิซซา่ หนาฮาวาย
แฮม สับปะรดกับซอสมะเขือเทศ
้



Fresh cherry tomato, burratta cheese, basil, origano and parmasan cheese

พิซซา่ หนาเรจิ
้ นา่ มะเขือเทศราชินี บูราตาชี
้ ส ใบโหระพาและพาเมซานชีส






Tomato sauce, mozzrella cheese, sausage and french fries

พิซซ่าหน้าซุปเปอร์มาริโอ้ ซอสมะเขือเทศ มอซซาเรลล่าชีส ไส้กรอกและเฟรนช์ฟรายส์





tomato sauce, mozzarella cheese, parmesan cheese,
gorgonzola cheese, taleggio cheese and origano

พิซซา่ หนา้ ชีส 4 ชนิด





spicy salami, tomato sauce, mozzarella cheese and origano

พิซซาหน
่รสจัดจาน
่ าซาลามี
้
้





shrimp, squid, tomato sauce, bell pepper and origano

พิซซ่าหน้าทะเลและพริกหวาน





smoked salmon, tomato sauce, mozzarella cheese, basil and origano

พิซซา่ หนาปลาแซลมอนรมควั
น ซอสมะเขือเทศ มอซซาเรลลา่ ชีสและใบโหระพา
้





parma ham, mozzarella cheese, fresh tomato and basil

พิซซ่าหน้าพาร์มาแฮม มะเขือเทศ มอซซาเรลล่าชีสและใบโหระพา



truffle sauce, mozzarella cheese, porcini mushroom, cherry tomato,
parma ham, rocket leaves and fresh mozzarella cheese





พิซซ่าหน้าเบลล่า อิตาเลีย มอซซาเรลล่าชีส เห็ดทรัฟเฟิลบด เห็ดพอร์ชินี มะเขือเทศราชินี พาร์มาแฮม
ผักร็อคเก็ตและมอซซาเรลล่าชีสสด









pan-roasted salmon, crispy skin served with asparagus



ปลาแซลมอนอบหนังกรอบ เสิรฟ์ พรอ้ มหนอ่ ไมฝ้ รั่ง



pan-roasted Alaska black cod, summer black truffle and steamed vegetable



ปลาคอดอลาสกาในซอสเห็ดทรัฟเฟิล เสิรฟ์ พรอมผั
้ กรวมนึ่ง



pan-fried sea bass with garlic, olive oil and porcini mushroom sauce



ปลากะพง เสิร์ฟพร้อมกับซอสเห็ดพอร์ชินี



pan-fried hamachi with lemon butter sauce and steamed vegetable



ปลาฮามาจิ เสิร์ฟพรอมซอสเลมอนบั
ตเตอร์ และผักรวมนึ่ง
้




slow-cooked lamb shank with truffle mashed potatoes



น่องแกะตุ๋นในไวน์แดงแบบเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมมันบดใส่ทรัฟเฟิล



grilled Australian rack of lamb with bell peppers, mixed vegetables
and pan-roasted potato served with rosemary sauce



ซี่โครงแกะออสเตรเลียกับพริกหยวก ผักรวม และมันฝรั่ง เสิรฟ์ พรอ้ มกับซอสโรสแมรี่



grilled pork chop with garlic baby turnip, roasted bell pepper, marsala wine reduction



พอร์คชอพกับซอสไวน์มาซารา และพริกหยวกย่าง



grilled chicken breast topped with mushroom cream sauce



อกไกย่ างเสิ
่ ร์ฟพรอมกั
้ บซอสครีมเห็ด







chicken thigh braised in red wine, onion and root vegetables



สะโพกไก่ตุ๋นไวน์แดง



seared duck breast served with mixed berries sauce, mixed salad and pumpkin purée



อกเป็ดเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบอร์รี่ สลัดผัก และครีมฟักทอง



grilled beef tenderloin steak topped with seared foie gras and truffle mushroom sauce



เนื้อสันในย่าง เสิร์ฟพร้อมกับซอสเห็ดทรัฟเฟิล และตับเป็ดทอด



tournedos steak with gorgonzola cheese and green peppercorn sauce



สเต็กเนื้อนุ่ม ไร้มัน เสิร์ฟพร้อมกับซอสกอร์กอนซอล่าชีส คุลกเคล้ากับพริกไทยสด




wagyu no.5 striploin (250 g.) served with porcini mushrooms,
caramelized balsamic onions and light wild mushroom sauce



เนื้อสันนอกวากิวย่าง เสิร์ฟพรอมกั
และซอสเห็ดป่า
้ บซอสเห็ดพอร์ชินี หอมใหญคาราเมล
่



wagyu no.5 t-bone steak (500 g.) served with rocket salad and parmesan cheese



เนื้อวากิวติดกระดูกยาง
่ เสิร์ฟพรอมกั
้ บผักร็อคเก็ตสลัด และพาเมซานชีส



wagyu no.9 beef tenderloin (250g.) your choice of sauce:
(black peppercorn sauce, wild mushroom sauce or red wine reduction)



สเต็กเนื้อวากิว 200 กรัม เลือกเสิรฟ์ ซอสพรอ้ มกับซอสพริกไทยดำ ซอสเห็ดป่า หรือซอสไวนแ์ ดง



grain-fed wagyu no.5 rib eye steak (250 g.) served with fresh green peppercorn sauce



เนื้อริบอายวากิว 200 กรัม เสิรฟ์ พรอมกั
้ บซอสพริกไทยออน
่







baked chocolate stuffed with molten-chocolate served with vanilla ice cream



เค้กช็อคโกแลตลาวา เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวนิลา




oven-baked crêpes covered with grand marnier, served with vanilla ice cream



เครปซูเซท เสิร์ฟพรอมกั
มวนิลา
้ บซอสสมและไอศกรี
้



layers of biscuit soaked in coffee and marsala liqueur filled with
mascarpone cheese, topped with chocolate powder



เค้กกาแฟอิตาเลียนทิรามิสุ





soft vanilla cream served with strawberry sauce

ครีมวนิลาอิตาเลียน เสิร์ฟพร้อมกับซอสสตอเบอร์รี่





ice cream drowned in coffee and amaretto

ไอศกรีมวนิลาราดดว้ ยกาแฟ และเหลา้ อิตาเลียน



baked chopped apples with sweetened crumbs, topped with
a crisp streusel crust and vanilla ice cream



แอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เสิร์ฟพรอมกั
้ บไอศกรีมวนิลา



freshly baked cheese cake served with berry sauce



ชีสเคกเนื
้ ้อนุม่ เสิรฟ์ พรอ้ มกับซอสเบอร์รี่เขมข
้ น้



strawberry sorbet / lemon sorbet / chocolate / vanilla / coconut / coffee



สตอเบอรร์ ี่ซอรเ์ บท / เลมอ่ นซอรเ์ บท / ช็อกโกแลต / วนิลา / มะพราว
้ / กาแฟ





