กับแกล้ ม Appetizers อร่อยเบรคแตก
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แม่ม ดทาวเว่อร์ “Witch's Tower” various beer snacks
กุหลาบแม่ มด “Yummy Roses” bacon wrapped sausages
แม่ม ดชีสติก The Witch “Homemade” cheese sticks
“แดทส์ อิท” เบคอนและมันทอดในฝัน
“That's it!” Hand cut chips & bacon
ไส้ ก รอกเยอรมันสไลด์กับ มัสตาดและซาวเคราส
German Sausage slices with mustard & sauerkraut
ขนมจีบกุ้ งกรอบ Deep fried Shrimp balls
เบค่อนห่อเห็ด Bacon wrapped Mushroom fritters
เอ็นข้ อไก่ Chicken tendons
วิคทอเรียซีเคร็ท ปี กไก่เลิศรส Chicken wings
พริตตีย่ าง คอหมูย่างอร่ อยไร้ มัน Grilled Pork neck
เนื อสันในย่าง/เสือร้ องไห้ เนื อย่างติดมัน
Roast Beef tenderloin or Roast Beef brisket
เนื อ/หมู แดดเดียว Fried Beef or Pork
กุ้ ง/หมึก ชุบแป้ งทอด Batter fried Prawns or Squid with
onion rings
กุ้ งชุบแป้ งทอด ซ๊อ สไข่กุ้ง Fried Prawns with Ebiko sauce
แหนมชีโครงอ่อน Naem (fried sour Pork soft bone)
ไข่พ ันปี ทรงเครือง (ไข่ปัส สาวะอาชา) Thousand year eggs
ลอดออฟเดอะริ ง หอมใหญ่ชุบแป้ งทอด
Lord of the rings (batter fried onion rings)
เม็ด มะม่วงอบเนย Salted Cashew nuts
ข้ าวเกรียบปลานําพริกเผา Fish crackers (krupuk)
เฟรนช์ฟราย French fries
ป๊ อบคอร์น Popcorn
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All prices are subject to 10% service charge
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ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

เพือสุขภาพ อร่อยไม่อ้วน Healthy Appetizers

24

30
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24 ทูน่าดิพ Tuna dip
25 ฟักทองสลิ ดกรอบ ทานแล้ วแข็งแรงอายุเกิน ปี ค่ะ
Pumpkin with tasty dried fish and lime sauce
26 ซาซิมิ Sashimi
27 ไก่ย่างเกลือหนังกรอบ Roasted Chicken
28 ปลากะพงลวกจิม Steamed Sea bass with spicy dip
29 ปลาหมึกย่างเกลือ Grilled Squid
30 หอยแม่มด หอยหวานคัวเกลื อ เนย แคะเพลินอร่อยมากจ้ า
Grilled spotted Babylon shells
31 ถัวแระญีปุ่ น Edamame beans (green soybeans)
32 เมียงแม่ มดเส้ น หมี ทูน่า หรือหมูย่าง ช้ าหน่ อยนะคะจานนี

199
259
399
199
299
259
359
99
279

Miang noodles with Tuna or Pork on leaves (extra prep time)
33 กะหลําทอดนําปลา Cabbage with fish sauce
179
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All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ
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ยํารสจัด Yum, spicy salad Thai style

แซลมอนกรีดมะนาว Salmon with spicy lime sauce
กุ้ งแช่ นําปลา Shrimps with spicy lime sauce
หอยฝรังกรี ด Screaming Mussel (spicy)
หอยทะลึงนึงมะนาว Hoi Talueng, mixed Seafood with
spicy lime sauce
40 หมูสะดิง, เนื อสะดุ้ ง กลิงมะนาว Pork or tenderloin with
hot & spicy lime sauce
41 ลาบแซลมอน สด/สุก Larb salmon
42 ลาบอกน้ องเป็ ด Larb Duck

199
279
199
299
259
279
279
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43 ลาบทอดหมูหรือ ไก่ Deep fried Larb Pork or Chicken 279
44 ลาบหมู/ไก่กบั วุ้นเส้ นและเห็ด หรือลาบหมู/ลาบไก่
199
Larb Pork with glass noodles and mushrooms
45 นําตกหมูห รื อเนือ Nam tok Pork or Beef
279
46 พล่ าเนือหรือหมู มะเขือกรอบ Spicy grilled Beef salad 279
with Thai eggplant
47 พล่ ากุ้ง Prawns with hot & spicy lime sauce
299
48 พล่ าเป็ ดเศรษฐี Spicy grilled Duck salad
279
49 ยําวังญวน สูตรหมอรัตนา คุณแม่ทีรัก อร่ อยสุดๆ
259
"Yum Maemod" rice noodles with coconut milk, minced Pork & vegetables
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All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ
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50 ไก่ย่าง ยํามะม่วง Roasted Chicken with yum mango
51 ยําพริตตี คอหมูย่างอร่อยไร้ มัน
Yum grilled Pork neck
52 ยําเนือย่าง รถไฟ Yum roast Beef
53 ยําไส้ กรอกเยอรมัน Yum German sausage
54 ยําสเต็กแฮม Yum steak Ham
55 ยําคุณธีโอ ยําไข่ ดาวกับกุ นเชีย งและไส้ กรอก
Yum K.Theo fried egg with Chinese & German sausage
56 ยําถูกหวย มาม่าเศรษฐี Yum bami Pork & Seafood
57 ยําขวัญใจสาว วุ้นเส้ น/เส้นแก้ ว ทะเล,หมูส ับ
Glass noodles Seafood & Pork

55

259
279
279
259
259
259
299
279

45

58 ยําวุ้นเส้น/เส้ นแก้ ว/มาม่า หมู/ไก่
Yum noodles with Pork
59 ยําทะเล/ยําปลาหมึก/รวมมิตรทะเลหมูส ับ
Yum Seafood, Squid or Seafood & minced Pork
60 ยําข้ าวโพดน้ องกุ้ งเด้ง Yum Corn
61 ยําทูน่า Yum Tuna
62 ยําปลากะพงทอด Yum Sea bass
63 ยําปลาสลิดกับมะม่ว ง Yum crispy dried fish
64 ยําไข่ปี ศาจ ปั สสาวะอาชา Yum Devil’s eggs
65 ยําลอดออฟเดอะริ ง Yum Lord of the rings
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All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนัก งานค่ะ

สลั ด จัดเต็มเพือคนรักสลัดสุดๆ Salad

69 สลัด"พ่ อมด" แฮมชีส เบคอนกรอบ ขนมปัง กรอบ
289
"Warlock" salad (ham, cheese, crispy bacon & croutons)
70 สลัดแม่มดกุ้ งในตะกร้ าเผือก “The Witch” salad
289
71 ซีซ่าสลัด Caesar salad
289
72 สลัดแซลมอน Japanese Salmon salad
199
73 สลัด แซลมอนย่าง Grilled Salmon salad
399
74 สลัดไก่ย่าง Roasted Chicken salad
259
75 สลัดเนือสัน Tenderloin salad
299
76 สลัดสเต็กแฮม Steak ham salad
299
77 สลัดแฮมชีส Ham & cheese salad
269
78 สลัดทูน่า Tuna salad
269
79 สลัดมันฝรัง, ปูอัดแบบญีปุ่ น Japanese potato salad 289
80 สลัดโบราณ ไก่,ไข่ ต้ม Egg & Chicken salad
259
81 สลัดผัก นําสลัดงา ญีปุ่ น Japanese Vegetable salad 179
82 สลัดผัก นําสลัดครีม และ สลัดนําใส Vegetable salad 179
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All prices are subject to 10% service charge
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ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

เดอะวิชพอท “The Witch Pot”
ชาวเดอร์ ครีมซุปข้นเสริฟในถ้วยขนมปัง อบชีส

Gratinated Chowder in a Bread Bowl
A สเต็กแฮมและกุ้ง Shrimps and Steak ham
B ไก่และเห็ด Chicken and mushrooms
C สเต็กแฮม, ไก่ , เห็ด
Steak ham, Chicken, mushrooms
D หอยลาย Baby clams
E ผักโขมและแฮม Spinach and ham
F ข้ าวโพดและไก่ Corn and Chicken
G มังสวิรั ติผักโขม, เห็ด , มันฝรัง
Vegetarian: spinach, mushrooms, potatoes

เดอะวิชพอท กับทรัฟเฟิ ล
“The Witch Pot & Truffles”
All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนัก งานค่ะ

ซุป soup

93

96

96+

93 เดอะวิช ครี มซุป เบค่อน,แฮม หรือ ไก่
Cream soup bacon, ham, or Chicken with:
mushroom, corn, spinach, carrot or pumpkin
94 ครี มซุป เห็ด,ข้ าวโพด,ผักโขม,แครอท,ฟัก ทอง มังสวิรัติ
Vegetarian cream soup (dairy product) with:
mushroom, corn, spinach, carrot or pumpkin
96 ชาวเดอร์ ซุปครี มเข้ ม ข้ น เบค่อน,แฮม หรือ ไก่
“Chowder” Bacon, ham or Chicken base
- เห็ดและไก่ Mushroom and Chicken
- ข้ าวโพดและไก่ Corn and Chicken
- กุ้ งและไก่ Prawn and Chicken
- ทะเลและไก่ Seafood and Chicken
- หอยลาย Boston Baby Clams Chowder
- แฮมเสต็ก ชินหนา และไก่ Chunks of ham & Chicken
97 มังสวิรั ต บลอคโคลี ,เห็ด,มันฝรั ง
Vegetarian Chowder: broccoli, mushroom, and potato
E5 ตะกร้ า ขนมปัง Bread basket
E6 เพิมอบชีส Gratinated (extra cheese)
E7 เนยสด Butter
E8 เครนเบอร์รี /ทาร์ทาร์ ซอส Cranberry/Tartar sauce

199
199
259

259
199
89
59
39

95 ซุปครีมเข้ ม ข้ นทรัฟเฟิ ลและพาร์ เมซาน
Cream soup Truffles & Parmesan

95

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

อบชีส “au Gratin” (cheese)

99

103

98 ผักโขมอบชีส Spinach béchamel au gratin
99 ผักโขมและทรัฟเฟิ ล
Spinach béchamel au gratin & Truffles
100 มันบดอบชีส Mashed potatoes au gratin
101 หอยลายอบเนยกระเทียม
Baby clams & garlic butter au gratin
102 หอยแมลงภู่อบชีส Mussels au gratin
103 หอยทะลึงอบชีส Mixed Seafood au gratin
104 หอยเชลอบชีส Scallops béchamel au gratin
105 "แม่มด"ปลากะพงอบชีส The Witch Sea bass
106 ขนมปั งฝรั งเศสกับชีสและทรัฟเฟิ ล
French bread with truffles au gratin
107 ขนมปั ง ตับบด/ทูน่า/หอยลาย /แฮม อบชีส
French bread & liver pâté, Tuna, baby clams or ham
108 ขนมปั งอบชีส French bread au gratin
109 ขนมปั งกระเทียม Garlic bread
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101

104

105

All prices are subject to 10% service charge
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อาหารฝรังจานหลัก Western Main Dish

113

114

115

113 พ่อมดไก่ม้วนผักโขม “Warlock Chicken” Chicken spinach roll 359
114 กอร์ ดองเบลอ Cordon bleu (Pork with cheese and ham filling) 399
115 อกเป็ ดซอสส้ม Duck breast with orange sauce
399
116 อกเป็ ด เกรวีและ เครนเบอร์ รีซอส
399
Duck breast with gravy & cranberry sauce
117 พ่อมดมิกซ์ พ็อร์ค ชอป ไส้กรอก และเบคอน จัดเต็มสะใจ 699
“The Warlock mix” Grilled Pork chop, sausage, fries,
baked tomatoes, cranberry sauce, ham, bacon & gravy
118 ชิค แอนด์ ชิพส์ ไก่ทอด กับเฟรชฟราย ทาทาร์ซอส
289
“Chick & Chips” Chicken fritter with French fries
119 เดอะวิชสเต็กไก่ย่าง เบคอน เกรวีซอส มันบด
359
Roasted Chicken with mashed potatoes or French fries,
bacon, gravy & cranberry sauce
120 สเต็กสันใน เกรวี ซอส มันบด/มันฝรังทอด
399
Tenderloin Steak, mashed potatoes & gravy or French fries
121 พ็อร์คชอป กับเบคอน, เกรวีซอสและ มันบด/ซอสเห็ด,
399
นําจิมแจ่ ว มันฝรังทอด
Pork chop with mashed potatoes, bacon & gravy or French
fries & Spicy Isan dip

118

117

121

120

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

122

123

122 แม่ม ดซี โครงหมูย่างรมควัน Grilled smoked Witch ribs
399
123 แม่ม ดสเต็กแฮม The Witch ham steak
359
124 สเปเชียลไส้ ก รอกเยอรมัน มันบด กระหลําดองและดัชเกรวี 399
Grilled mixed German sausages, mashed potatoes & gravy
125 ไส้ กรอกรวม Grilled mixed German sausages & fries
399
126 แม่ม ดไส้กรอกเขาวงกตชุดพิเศษ
499
The Witch’s sausage labyrinth
127 ไส้ กรอกบราดเวอร์ส The Witch’s spiral bratwurst
295
128 ขาหมูเยอรมันกับมันบดกะหลําดอง หรื อเฟรนช์ฟรายด์
659
Smoked Pork knuckle mashed potatoes & gravy or French fries
129 ปลากะพงทอดกรอบ แบบ อังกฤษ Fish & chips (sea bass) 399
130 แม่ม ด"ปลากะพงอบชีส Sea bass with cheese au gratin
399
131 แซลม่อนย่า งเกลือ กับสลัดมันฝรังหรือมันบดและผักผัดเนย 399
Grilled salmon with mashed potatoes or potatoes salad
132 "เดอะวิชเบสเซลเลอร์สเต็ค" สเต็กปลากะพง เกรวีซอส มันบด
The Witch's "Best seller" Sea bass steak 1 pc 399 2 pc’s 599

124

116

132

129

131

All prices are subject to 10% service charge

128

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

Spaghetti or
Black Fettuccine

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

โอริ โอ้ ไข่กุ้ ง Ebiko 289
โบโลเนส Bolognese 259
145
คาโบนาร่ า Carbonara 289
พอร์ คบอล Pork balls 299
ซอสเห็ด Mushroom cream sauce 259
ขีเมา ทะเล, เนื อ, หอยลาย
Drunken with Seafood, Beef or Baby Clams
โอริ โอ้ เบคอน, ปลาสลิด, หอยลาย
Aglio e olio with Bacon, dried Fish or Baby Clams
ปลากะพงทอดหรือย่างกับพาสต้ าทีคุณชอบ
Sea bass steak with your choice of pasta
ชังกี ออริ โอ้ /ขีเมา เสต็คสันใน/พ็อคช็อปตัด ชิน
Beef Tenderloin or Pork chunks Aglio e olio or Drunken
ทรั ฟเฟิ ล With Truffles 599

138

143

140

146

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนัก งานค่ะ

พิซซ่า Pizza

153

พิซซ่าทรัฟเฟิ ล With Fresh Truffles 699

154 ทริ ปเปิ ลชีส Triple Cheese 399
155 ซาลามี Salami 399
156 ฮาวาย Hawaiian 399
157 มังสวิรั ติ Vegetarian 399
158 ทะเล Seafood 399
159 พาร์ม่าแฮม Parma Ham 399
160 ไส้ กรอกเยอรมัน German Sausage 399
161 เบคอนและมะกอก Bacon and Olives 399
162 แซลมอนรมควัน Smoked salmon 399
163 กล้ วย & เหล้ า รั มลูกเกด Banana & Rum Raisin 399
All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

167 แม่มดหม้อไฟ “The Witch Hot Pot”
ชุด: ) หม้ อไฟ A) กรีดมะนาว B) ต้ มแซบ C) ต้ มยํา D) ชาบู ชาบู
ชุด: ) ชุด "บิกดีล" รวม เนื อ, หมู, ไก่, ปลา, กุ้ ง หนึงจาน
ชุด: ) ผักรวม (นําจิมทะเล, นําจิมสุกี, นําจิ มแจ่ ว)
1) Choice of soup: A) Lime soup B) Tom sap C) Tom yam D) Shabu shabu
2) One platter "Big Deal Mixed" a variety of meat & seafood
3) Mixed vegetables and a variety of sauces: spicy green chili sauce, nam jim jaew, sukiyaki sauce

เพิมเติม Additional:

168 ชุด "บิกดีล" รวม เนือ/หมู/ไก่/ปลา/กุ้ ง 559
A variety of meat & seafood
169 ซีฟู๊ดสเปเชียล Sea Food Special 559
170 เนื อสันใน Tenderloin 299
171 ไก่/หมู Chicken, Pork 259
172 ผักรวม Mixed Vegetables 99

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

229

233

232

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนัก งานค่ะ

อาหารทะเล ปลากะพง Sea food (Sea bass min 1/1.2 Kg)
219 นึงมะนาว Steamed in spicy lime soup
220 นึงซีอิว Steamed with soy sauce
221 แป๊ ะซะโบราณนึ งบ๊วยกับขิง
Steamed with plums & ginger
222 แกงส้ ม แป๊ ะซะ Kaeng Som (sour & spicy fish curry)
223 ต้มยํา Tom yum (clear or milky)
224 ต้มโคล้ ง หรื อ ต้มแซบ
Tom klong Tom sap ( hot and sour soup)
225 ผัดคึนช่ าย Stir fried with Chinese celery
226 ทอดนําปลา/ยํามะม่วง
Fried with fish sauce & spicy mango
227 ทอดราดซอสพริ กสามรส Fried with sweet chili sauce
228 ทอดราดซอสเปรี ยวหวาน Fried sweet & sour sauce
229 เมี ยงปลาทอด Miang, deep fried with tidbits
230 ลุยสวน Pla kapong loei suan (fried in a herbal garden)

599
599
599
599
599
599

226

599
599
599
599
599
599

231

231 สเต็กปลาย่างเนย Grilled steak 1 pc 399 2 pc’s 599
232 แม่มดโป๊ ะแตก Mixed Sea food in Spicy soup
233 หมึกนรก Squid with spicy lime soup

599
599

220

230

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

อาหารไทย และ เอเชีย Thai & Asian dishes

176

177

178

176 ไก่ทอดงาขาว กระเทียมกรอบ
359
Deep fried Chicken with crispy garlic and sesame seeds
177 อกไก่ ซอสมะนาว
279
Chicken with lime sauce “Chinese style”
178 ทงคัตสึหมูทอดแบบญีปุ่ น Tonkatsu
259
179 ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิม พานต์ ในตะกร้ าเผือก
299
Chicken with cashew nuts in a taro basket
180 กุ้ งกรอบ/ปลากะพงผัดซอสพริ กหวาน ในตะกร้ าเผือก
359
Prawn or Sea bass fritters with sweet chili sauce in a taro basket
181 ไก่เปรี ยวหวานฮ่ องกง
199
Sweet and sour Chicken “Hong Kong style”
182 อกเป็ ด/เนื อสันใน/หมู นํามันหอย
259
Duck, tenderloin (Beef) or Pork in Oyster sauce
183 เนื อผัดกะทิ แนมด้ ว ยหอมซอย/พริกสวน
279
Beef in coconut milk with shallots & chili by the side
184 ปลากะพง/ผัดขึนฉ่ าย
299
Stir fried Sea bass with Chinese celery
185 ผัดผงกะหรี กุ้ ง/ปลาหมึก/ทะเลรวม
Seafood curry Chinese style

299

181

183

180

179

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

185

184

186

194

187

190

186
187
188
189

ปลาหมึกผัดไข่ เค็ม Stir fried Squid with salty eggs 299
กุ้ งผัดบร็อกโคลี Stir fried Prawns with broccoli
279
กุ้ งอบวุ้น เส้น Baked Prawns with glass noodles
299
เต้าหู้ ทรงเครือง กุ้ง,ปลาหมึก รวม หมูหรื อไก่ สับ
259
Tofu with Seafood and minced Pork or Chicken
ผัดผักคะน้ าปลาเค็ม Kale with salted fish
199
ผัดผักรวมมิตร Stir fried mixed vegetables
189
ไข่เจียวดับเบิลกุ้ ง
259
Shrimp omelet topped with Ebiko (Shrimp eggs)
ไข่เจียวหมูสับ Minced Pork omelet
159
แม่มดหลน หลนทูน่า, หมูสับ , ปลาเค็ม
259
Lon, salty beans coconut milk with Tuna & Pork dip

190
191
192
193
194

189

192

All prices are subject to 10% service charge

188

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

อาหารรสเผ็ด Spicy & hot food

198

200

206

203

198 ผัดกะเพรา/ขีเมา แซลมอน/กะพง/กุ้ ง/ปลาหมึก/
ทะเลรวม/เป็ ด/เนื อ
Stir Fried Hot Basil or drunken: Salmon, Sea bass,
Prawns, Squid, Mixed seafood, Duck or Beef
199 ผัดกะเพรา/ขีเมา ไก่ /หมู
Stir Fried Hot Basil or drunken with Chicken or Pork
200 ไข่พ ันปี ราดขีเมาไก่ /หมู/เนื อสับ
Thousand year eggs with minced Pork or beef (spicy)
201 ผัดหอมใหญ่, พริกสด ไก่/หมู
Stir fried Chicken or Pork with pepper & onion
202 ปลากะพงชิน/หอยแมลงภู่/ทะเลรวมราดพริกแกง
Fried Sea bass Mussels or Sea food with hot chili paste
203 ผัดเผ็ด เป็ ด/หมูป่า
Stir fried Duck or Boar with coconut milk and chili paste
204 ผัดเผ็ด/ผัดขีเมา ไก่ และไข่อ่อน
Stir fried chicken & young eggs with hot chili paste or herbs
205 พะแนง กุ้ ง/เป็ ด
Phanaeng red curry paste in coconut milk with Prawns or Duck
206 หมูผัดกะปิ Pork with Shrimp paste
207 เต้ า หู้ ราดไก่/หมูส ับพริก สด
Tofu with stir fried minced Pork and chili
208 นําพริ กกะปิ เศรษฐี เสริ ฟ์พร้ อมปลากะพงทอด
Nam prik Sedtee (Traditional Thai shrimp paste with
fresh vegetables)

299

199
299
199
299
289
299
299
199
199
399

204

205

All prices are subject to 10% service charge

208

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

จานร้อน Hot plate

214

เทอริยากิ, ผัดพริกไทดํา, ผัดฉ่า
Teriyaki, Grilled, Black Pepper sauce, Spicy herbs
212 กะพง, กุ้ ง, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์, ทะเลรวม Sea bass, Prawns, Mussels, Mixed Seafood 299
214 แซลมอน, ปลาหมึก, เป็ ด, เนื อสันใน, หมูป่า Salmon, Squid, Duck, Tenderloin, Boar

299

215 หมู,ไก่ชิน หรือ สไลด์ Pork or Chicken, chunks/sliced

239

212

All prices are subject to 10% service charge

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

แกง Spicy soup & sauce

239

238

248

237

250

237 ต้ มยําขาหมูเยอรมัน
399
Tom yum Pork leg (hot, spicy & sour soup)
238 ต้ มข่ าไก่ กับไข่อ่อน
299
Tom kha gai, Chicken & young eggs in coconut milk
239 ต้ มยํากุ้ ง
299
Tom yum Goong, clear or milky (spicy soup with Prawns)
240 ต้ มยํารวมมิตร นําใส/นําข้ น
299
Tom yum mixed Seafood, clear or milky
241 ต้ มแซบ/เนื อ/ไก่ก ับไข่อ่อน
299
Tom saep Beef or Chicken with young eggs
242 ต้ มโคล้ งปลาสลิด Tom klong pla salid (Tgmoclgg fish) 299
243 แกงส้ ม กุ้ง/ปลากะพง
299
Kaeng som, Hot & sour soup with Shrimp or Sea bass
244 แกงเขียวหวาน ไก่ /หมู/เนื อ Green curry with Chicken, 299
Pork or Beef (โรตี roti + 69)
245 แกงกะหรี ไก่ Chicken yellow curry (โรตี roti + 69)
299
246 เเกงป่ า เนื อ/เป็ ด/ไก่ ,ไข่อ ่อน
299
Hot & spicy herbal jungle curry Beef, Duck or Chicken
with young eggs
247 เเกงเผ็ด หมูป่า/เป็ ด
299
Red curry in coconut milk with Boar or Duck
248 แกงเลียง สวย , ปี
299
Kaeng liang (super healthy spicy Thai vegetable soup)
249 แกงจืด หมูสับกับเต้ าหู้ และสาหร่ ายทะเล
259
Clear soup with minced Pork balls, tofu and seaweed
250 แกงจืด วุ้นเส้นหมูสับ
259
Clear soup with minced Pork balls and glass noodles
251 แกงเผ็ด/ต้ มยํา/แกงจืด/เฉพาะหมู/ไก่/เนื อ ทีเล็ก
199
Small portions: Red curry, tom yum soup, clear soup,
only pork, chicken, beef,

244

All prices are subject to 10% service charge

245

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

อาหารจานเดียว Stir fried rice & Noodles

255

257

260

261

262

255 ข้ าวผัดกุ้งเศรษฐี (ข้ าวผัดกุ้งหอมกรุ่น โรยไข่กุ้ ง)
199
Stir fried rice Ebiko (Shrimp & shrimp eggs)
256 ข้ าวผัดไส้กรอกเยอรมัน
179
Stir fried rice with German sausages
257 เดอะวิช ข้ าวผัดกะเพรา หมู,เนื อ,กุ้ ง “The Witch”
179
Hot Basil fried rice with Pork, Beef or Prawns
258 ข้ าวผัด สเต็กแฮมเบคอนในสับปะรด
“Hawaiian” stir fried rice, steak Ham & Bacon
259 ข้ าวผัดหมู/ไก่ Fried rice with Pork or Chicken
169
260 ข้ าวผัดพ่อมด (ข้ าวผัดเนือหรือหมูแดดเดียวพร้ อม
199
หอมแดงพริกขีหนู ซอย) "Warlock fried rice" dried
Beef or Pork with shallots & chili
261 ข้ าวผัดแม่มด เบคอนไส้ กรอกและกุ นเชีย ง "The Witch” 199
fried rice Bacon, Sausage & Chinese sausage
262 ข้ าวผัดนรก Fried rice from hell (pretty spicy)
189
263 ข้ าวผัดหนําเลียบ Fried rice & preserved olives
189
264 ข้ าวต้มจักรพรรดิ Emperors Khao Tom
265 ข้ าวต้มทะเล กุ้ ง/กะพง/ทะเลรวมหมู Seafood Khao Tom
with Shrimps, Sea bass or mixed Seafood and Pork
266 ข้ าวต้มหมู/ไก่ Khao Tom Pork or Chicken
267 ก๋วยเตียวคัวไก่ Fried noodles with Chicken
179
268 ข้ าวหอมมะลิ Jasmine Rice
25
269 โรตี Roti

299
299
299
299
259
299
299
299
599
299
189
259
75
69

263

267

258

All prices are subject to 10% service charge

264

ไม่ทานเบค่อนหรือหมูแฮมกรุณาแจ้ งพนักงานค่ะ

ของหวาน Deserts
274 Snow flake
275 Ice cream parfait
276 Banana Boat
277 Marshmallow treat
278 Angel balls
279 Ice cream 1 scoop

169
169
189
299
289
79
277

276

274

275

278

