breakfast
breakfast buﬀet at the restaurant is served from 6.00 am.
to 10.30 am. (11.00 am. on weekends and public holidays)
101.

american breakfast

your choice of seasonal fresh fruit or preserved
fruit juice two fresh eggs cooked to your taste,
garnished with crispy bacon / ham or sausage
& grilled tomatoes
croissant, danish pastry, toast / soft roll served
with jam, marmalade & butter.
freshly brewed coﬀee or tea

300

ผลไมตามฤดูกาล หรือน้ำผลไม ไขปรุงสุก 2 ฟอง ในแบบที่คุณชอบ
พรอมมะเขือเทศยาง และเครื่องเคียง เบคอน / แฮม / ไสกรอก
ขนมปงปง / ครัวซอง / ขนมปงเดนิช / ซอฟทโรล เสิรฟพรอมกับเนย
แยมผิวสม และแยมสตรอเบอรรี่ ชา หรือกาแฟสด
102.

traditional thai breakfast

“khao tom” rice porridge soup with minced
chicken or pork & soft boiled egg.
freshly brewed coﬀee or tea

180

ขาวตมไก / หมู และไขลวก เสิรฟพรอมชา หรือกาแฟสด
103.

eggs & omelettes

two eggs prepared to your choice,
fried / boiled / scrambled / poached
or omelette-plain with cheese / ham / mushroom
or mixed vegetables.
all egg orders are served with grilled tomatoes,
breakfast potatoes & choice of ham / bacon
or chicken sausage

150

ไขปรุงสุก 2 ฟอง ในแบบที่คุณชอบ พรอมเครื่องเคียง ชีส / แฮม / เห็ด
ผักตางๆ เสิรฟพรอมกับ
มะเขือเทศยาง, มันฝรั่งผัด และแฮม / เบคอน / ไสกรอกไก
104.

fresh from the bakery

three pieces of croissant / danish pastry /
white toast or brown bread served with jam,
marmalade & butter

120

ขนมปงปง / ครัวซอง / เดนิช 3 ชิ้น เสิรฟพรอมกับแยมผิวสม
แยมสตรอเบอรรี่ และเนย
105.

french toasts

served with butter & maple syrup or honey

120

เฟรนชโทสต เสิรฟพรอมกับเนย และน้ำเชื่อมเมเปล / น้ำผึ้ง
106.

choice of cereals

corn ﬂakes / koko crunch / frosties / muesli
served with fresh milk

120

ขาวโพดอบกรอบ / โกโก ครันช / ฟรอสตี้ / ธัญพืช เสิรฟพรอมกับนมสด

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

salads, appetizers
& soups
201.

caesar salad

220

mediterranean salad

190

asian chicken wings

180

president shrimp cocktail

250

calamari rings

170

romaine lettuce tossed with garlic croutons,
bacon, egg & parmesan cheese
ซีซารสลัด ผักกาดโรเมนนเคลากับขนมปงกระเทียมอบกรอบ
เบคอน ไขตม และพารเมซานชีส
202.

grilled mediterranean vegetables & crispy
salad greens tossed in aged balsamic dressing
สลัดเมดิเตอรเรเนียน ผักเมดิเตอรเรเนียนยางและผักสีเขียวตางๆ
เคลากับน้ำสลัดบาลซามิก
203.

deep-fried chicken wings served
with garlic mustard mayonnaise
ปกไกทอด เสิรฟกับซอสมายองเนสผสมมัสตารดและกระเทียม
204.

marinated baby shrimps served with
diced apple on a bed of lettuce &
a tangy cocktail sauce
ค็อกเทลกุงเพรสซิเดนท
205.

beer-battered then deep-fried fresh squid
ปลาหมึกชุปแปงทอด
206.

207.
208.

garlic bread (4 pcs.)
ขนมปงกระเทียม 4 ชิ้น

90

french fries or american potato wedges

120

cream soup

120

pumpkin cream soup

120

french onion soup

160

your selection of tomato, mushroom, chicken
or sweet corn
ครีมซุป (มะเขือเทศ / เห็ด / ไก / ขาวโพด)
209.

served with croutons
ซุปขนฟกทอง เสิรฟพรอมกับขนมปงกรอบ
210.

french specialty served with melted cheese
ซุป ใสหัวหอมฝรั่งเศส เสิรฟพรอมกับชีส

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

burgers & sandwiches
211.

prime beef burger

240

chicken teriyaki burgerิ

200

president club sandwich

200

vegetable sandwich

180

beef burger patty with melted cheese
& bacon served with golden potato wedges
บานเพรสซิเดนทเบอรเกอร
เบอรเกอรเนื้อ พรอมชีส และเบคอน เสิรฟพรอมกับมันฝรั่งทอดกรอบ
212.

marinated breast of chicken on a sesame
seeds bun with roasted pineapple, red onions
& teriyaki sauce
เบอรเกอร ไกเทอริยากิ
อกไกหมักในซอสเทอริยากิ บนขนมปงเบอรเกอร และสับปะรดยาง
หอมแดง กับซอสเทอริยากิ
213.

toasted triple-decker ﬁlled with chicken,
ham, cheese & egg served with salad
& crispy potato wedges
เพรสซิเดนทคลับแซนดวิช
แซนดวิชสามชั้น พรอมไก แฮม ชีส และไขดาว เสิรฟพรอมกับผักสลัด
และมันฝรั่งทอดกรอบ
214.

mushrooms, leeks, peppers & tomatoes
made into a burger, glazed with cheese
served with yoghurt dressing
& crispy potato wedges
แซนดวิชผัก ไสเห็ด / ตนกระเทียม / พริกหวาน และมะเขือเทศ
กับชีส เสิรฟกับน้ำสลัดโยเกิรต และมันฝรั่งทอด

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

pastas
215.

spaghetti / penne bolognese

220

spaghetti carbonara

240

served with a rich meat sauce, marinated
tomatoes & parmesan cheese
สปาเก็ตตี้ / เพนเน ซอสเนื้อ
216.

served with mushroom, ham, & onion
in a creamy sauce topped with parmesan cheese
สปาเก็ตตี้คารโบนารา
217.

spaghetti pad kee mao
kai / moo / kung

180 / 200

stir-fried spaghetti with your choice of
chicken, pork or shrimps
topped with fried hot basil
สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาไก / หมู /กุง
219.

spaghetti / penne
with tomato / alfredo sauce

170

served with parmesan cheese & garlic bread
สปาเก็ตตี้ / เพนเน ในซอสมะเขือเทศ / ซอสอัลเฟรโด

main courses
223.

grilled norwegian salmon

370

ﬁsh n’ chips

350

chicken cordon bleu

320

green pepper steak

550

ﬁllet of salmon served with coriander sauce,
boiled potatoes & glazed vegetables
แซลมอนนอรเวยยางกับซอสผักชี เสิรฟกับมันฝรั่งตม และผักตางๆ
224.

batter-fried ﬁllet of red snapper
served with crispy potato wedges
& tartar sauce
ปลากะพงแดงชุปเกล็ดขนมปงทอด เสิรฟพรอมกันมันฝรั่งทอดกรอบ
และซอสทารทาร
225.

chicken breast stuﬀed with cheese & ham
served with spaghetti & tomato sauce
ไกกองดอนเบลอ อกไกสอดไสชีส และแฮม
เสิรฟกับสปาเก็ตตี้ผัดซอสมะเขือเทศ
226.

grilled imported beef tenderloin with
peppercorn sauce & glazed vegetables
สเต็กเนื้อสันในยางกับซอสพริกไทยดำ เสิรฟพรอมกับผักตางๆ

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

a touch of asia
230.

vegetable samosa

170

porpia tod / spring rolls

170

tod man kung

190

chicken or pork satay

190

chicken madras curry

280

lamb masala

380

crisp puﬀ pastry stuﬀed with spiced potatoes
& peas served with mint sauce
ซาโมซาผัก เสิรฟกับซอสมิ้นท
231.

deep-fried spring rolls stuﬀed with bean
noodle, shredded cabbage & carrot
served with plum sauce
ปอเปยะทอด
232.

deep-fried shrimp patties
ทอดมันกุง
233.

selection of chicken or pork satay
with a curried peanut salsa
สะเตะไก / หมู
234.

southern india style chicken curry
แกงไกมาดราสแบบอินเดียตอนใต
235.

tender lamb morsels cooked in onion
& tomato gravy with exotic indian spices
แลมป มาซาลา แกงแกะมาซาลา

spicy salads
250.

yum woonsen talay

220

larb kai / moo

160

spicy glass noodles salad with seafood
ยำวุนเสนทะเล
251.

spicy minced chicken or pork salad with
dried chillies & herbs
ลาบไก / หมู

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

thai style soups
260.

tom yum kai / kung

170 / 190

tom kha kai / kung

170 / 190

khao tom moo / kai / kung

140 / 160

hot & sour spicy prawn soup
ตมยำไก / กุง
261.

spicy chicken or shrimp soup with
coconut milk & lemongrass
ตมขาไก / กุง
262.

boiled rice soup with pork, chicken or shrimp
ขาวตมหมู / ไก / กุง
263.

bamee nam moo daeng

140

chinese egg noodle soup with bbq pork
บะหมี่น้ำหมูแดง

curries & main dishes
265.

kung mae nam pad prik thai dam

340

kaeng kiew wan kai / moo

190

praneang kai

190

nua pla pad priew wan

210

kai pad med mamuang

180

fried river prawns with black pepper
corn sauce & coriander
กุงแมน้ำผัดพริกไทยดำ
266.

green curry with chicken or pork & eggplant,
served with steamed jasmine rice
แกงเขียวหวานไก / หมู เสิรฟพรอมกับขาวหอมมะลิ
268.

stewed chicken in chilli paste & coconut
milk, served with steamed jasmine rice
แพนงไก เสิรฟพรอมกับขาวหอมมะลิ
269.

sweet & sour red snapper ﬁllet
เนิ้อปลากะพงแดงผัดเปรี้ยวหวาน
270.

sautéed chicken with cashew nuts & dried chillies
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
271.

pad bai kraprao
kai / moo / kung

170 / 190

chicken, pork or shrimps stir-fried
with hot basil & chillies
ผัดใบกะเพราไก / หมู / กุง

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

noodles & rice dishes
273.

pad thai kung sod

180

thai style fried noodles with prawns

ผัดไทกุงสด
274.

kway teow rad na kai / moo / kung
stir-fried ﬂat noodles with your
choice of chicken, pork or shrimp
& vegetables in gravy

160 / 180

กวยเตี๋ยวราดหนาไก / หมู / กุง
276.

kway teow pad see-ew
kai / moo / kung

160 / 180

stir-fried ﬂat noodles with your
choice of chicken, pork or shrimp
with vegetables & black soy sauce

กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้วไก / หมู / กุง
278.

khow pad kai / moo / kung
fried rice with your choice of
chicken, pork or shrimp

160 / 180

ขาวผัดไก / หมู / กุง
279.

280.

steamed jasmine rice
ขาวหอมมะลิ

40

yakisoba

200

stir-fried egg noodles with
mixed seafood & vegetables

ผัดยากิโซบะทะเล
281.

nasi goreng

190

indonesian fried rice served with prawns
& chicken satay

นาซิ โกเรง ขาวผัดแบบอินโดนีเซีย เสิรฟกับกุง และไกสะเตะ

vegetarian dishes
282.

pad pak ruam

stir-fried mixed vegetables with soy sauce

140

ผัดผักรวมมิตร
283.

pad pak bung fai daeng

sautéed morning glory with garlic
in oyster sauce

140

ผัดผักบุงไฟแดง
284.

kaeng kiew wan pak

a green curry of mixed vegetables
in fresh coconut milk

160

แกงเขียวหวานผัก

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

children’s corner
285.

mama’s pasta

150

mini fried rice combo

150

popeye’s puﬀ combo

170

macaroni with chopped ham in tomato sauce
มักโรนีแฮมในซอสมะเขือเทศ
286.

with your choice of chicken or ham
& a glass of pepsi or any other soft drink
ขาวผัดไก / แฮม เสิรฟกับเปปซี่ หรือน้ำอัดลมอื่นๆ
287.

delicious mini chicken burger along with
sautéed spinach, served with french fries
& a glass of pepsi or any other soft drink
เบอรเกอร ไกกับผัดผักขม เสิรฟกับมันฝรั่งทอด และเปปซี่
หรือน้ำอัดลมอื่นๆ

may contain pork

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

beverages
301.

freshly blended juices

orange / watermelon / pineapple / banana
น้ำผลไมสดปน สม / แตงโม / สับปะรด / กลวย
302.

canned juices

apple / guava / tomato / pineapple
น้ำผลไมกระปอง แอปเปล / ฝรั่ง / มะขือเทศ / สับปะรด
310.

130

virgin pina colada

130

choice of milk shakes

130

pineapple juice with coconut cream & syrup
เวอรจิ้น พีนา โคลาดา
313.

banana / vanilla / chocolate / strawberry
มิ้ลคเชค กลวย / วานิลลา/ ช็อคโกแลต / สตรอเบอรรี่
330.

331.

332.

333.

336.

coﬀee-espresso
เอสเพรสโซ

100

coﬀee latte
กาแฟลาเต

100

iced latte
ไอซ ลาเต

100

iced caramel macchiato

110

mocha frappuccino

130

chocolate granite

130

espresso, chocolate syrup & vanilla ice cream
blended with ice
ม็อคคา แฟปปูชิโน ปนกับช็อกโกแลตซอส และไอศครีมวานิลลา
338.

chocolate & vanilla ice cream blended with ice
ไอศครีมช็อคโกแลต และวานิลลาปนกับน้ำแข็ง
339.

340.

85

cappuccino
คาปูชิโน

espresso shot & caramel syrup served on ice
มาชิเอโต เอสเพรสโซเย็น ราดหนาดวยคาราเมล
337.

90

fruit punch

mixed pineapple, orange & lemon juice
with grenadine
ฟรุตพันช
311.

120

iced tea
ชาเย็น

85

selection of ﬁne teas

85

earl grey, english breakfast, jasmine green,
darjeeling, ceylon
ชารอน

free wi-ﬁ is available in the restaurant

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

desserts
290.

291.

caramel custard
คาราเมลคัสตารด

140

assorted cakes

160

chocolate brownie delight

160

choice of ice cream (2 scoops)

110

freshly carved seasonal fruits

140

please ask our waiter for today’s selection
เคกอรอยประจำวัน
292.

chocolate brownie topped
with vanilla ice cream, whipped cream
& almonds
บราวนนี่ช็อคโกแลต เสิรฟกับไอศครีม วิปครีม และอัลมอนด
293.

vanilla / strawberry / chocolate or coconut
ไอศครีมวานิลลา / สตรอเบอรรี่ / ช็อคโกแลต / มะพราว
294.

pineapple / watermelon & papaya
with lemon wedge
ผลไมสดตามฤดูกาล สับปะรด แตงโม และมะละกอ กับมะนาว

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

