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ขาวหนาปลาทูนาสไตลฮาวาย ทูนาโปเกะ 
ปลาทูนาเกรดพรีเมี ่ยม 3A หั ่นเตาหมักซอสที่ซึมเขาเนื ้อปลา

รสหอมอรอย ทานคูดวยไขกุงพรีเมี ่ยม ถั ่วแระญี่ปุน อะโวคาโด 
และยำสาหราย โรยหนาดวย สาหรายอบแหงและงา
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สปาเก็ตตี ้ซอสเห็ดทรัฟเฟล
ครีมซอสใสชีสอิตาลีพารมิจาโนชั ้นดีและกับน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล

ไดรสชาติและหอมกลิ ่นทรัฟเฟล 
หยอดหนาดวยซอสเห็ดทรัฟเฟลดำเขมขน

<$=),#"8%&$,:#)%>9'"?%@:#7-%AA0
ซูวรูปวงแหวนใสไสครีมคาราเมล

เฮเซลนัทพาลีน  โรยดวยถั ่วเฮเซลนัทอบ
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สโคนไสแครนเบอรรี ่และช็อคโกแล็ตขาว
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โฮมเมดชเปทซเลอหมึกดำซีฟูด 
พาสตาสัญชาติเยอรมัน ทำจากแปงสาลี ไขไก น้ำและหมึกปลาหมึก 

มานวดผสมกันจนไดแปงชเปทซเลอที ่มีสัมผัสนิ ่มหนึบ 
ตัวเสนไดรสชาติปลาหมึก นำมาผัดกับซีฟูดนานาชนิด 

ทั ้งปลาหมึก กุง และหอยแมลงภูสีน้ำเงิน ทานคูกับมะกอกเขียว
เสริมรสชาติ โรยหนาดวยครูตองซและปลาแหง 
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สปาเก็ตตี ้กราแตงแซลมอนรมควัน
พาสตาครีมซอสผัดกับมะเขือเทศอบแหงและผักชีลาวซอย

เขากันไดดีกับแซลมอนรมควัน 
โรยหนาดวยกราแตงชีสพารมิจาโนลนไฟใหไดกลิ ่นหอมนารับประทาน
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พาสตาซอสอัลเฟรโดและแฮมโพรชูตโต
เมนูสำหรับคนชอบแฮมโพรชูตโตและชีสอยางดี ตัวเสนพาสตานั ้น

ผัดกับเนยและชีสพารมิจารโนไดเปนซอสแบบเขมขน 
เพิ ่มเนื ้อสัมผัสดวยเห็ดและเบคอน ท็อปดวยแฮมโพรชูตโตอยางดี

จากอิตาลีที ่สไลดมาบางๆ มีกลิ ่นหอมรสชาติเขมขน 
โรยหนาดวยชีสพารมิจารโนแผน
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ปลากระพง ฟช แอนด ชิพ 
เนื ้อปลากระพงฟลเลชิ ้นใหญเต็มชิ ้นชุบแปงทอดสูตรพิเศษ
แปงบางกรอบ เนื ้อปลาชิ ้นใหญสด เสริฟพรอมเฟรนชฟราย
และหัวหอมทอด ทานคูทารทารซอสโฮมเมด และเลมอน
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สลัดไกอบหนังกรอบ'
นองไกหมักดวยมะแขวนเครื ่องเทศพื้นเมือง'โดยใสเล็กนอย

ใหไดกลิ ่นหอมแตไมฉุน'ทานคูกับขนมปงบาแก็ต'ผักสลัดรวม'
เฟตาชีส'และซอสบัลซามิกเขมขน'
เมนูสุขภาพงาย'ๆ'สำหรับสายเฮลตี ้
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น้ำตกปลากระพง'
เนื ้อปลากระพงสด'ๆ'แลบางทอดกรอบ'

คลุกกับน้ำยำรสแซบสูตรเด็ดของทางราน'ลองแลวจะติดใจ
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Signature Souffle Omelette, 150
“omelet served with mushroom cream, 

bacon bites, herb spring salad & balsamic dressing”
ไขออมเล็ตซูเฟลสไตรฝรั ่งเศสสัมผัสนุมลิ ้น ทานคูกับซอสครีมเห็ด 

เบคอนทอด เสริฟพรอมสลัดราดบัลซามิคเขมขน

Dear Friend’s breakfast, 290
“egg benedict with hollandaise, sous-vide egg, 

smoked salmon with caesar ceam, yogurt, granola, salad”
อาหารเชาเดียรเฟรนด โพชเอกราดซอสฮอลันเดส ไขซูวี โยเกิรตกราโนลา

แซลมอนรมควันซอสซีซา พรอมสลัด

Chicken Quesadilla, 180
“homemade tortillas with sauteed chicken, parmigiano 
cheese, onion, tomato, served with salsa & sour cream”
เคซาดีญา แปงตอรติยาใสไส ไกผัด ชีสพารมิจาโน หัวหอม มะเขือเทศ 

เสริฟคูซัลซา และ ครีมเปรี ้ยว

Pesto Panini, 150
“homemade bun, pesto, tomato, chedda, herb spring salad”

แซนวิชยางพรอม โหระพา มะเขือเทศ ชีสเชดดา เสริฟพรอมสลัด

2 additional slices of Bacon for, +40

Classic French Toast, 180
“oven-baked toast, cinnamon, caramelised banana, 

maple syrup & whipped cream with pistachio”
ขนมปงชุบนม ไข อบเชย ทอดแลวนำไปอบสไตรฝรั ่งเศส เสริฟพรอม

กลวยคาราเมล น้ำเชื ่อมเมเปล วิปครีม โรยถั ่วพิสทาชิโอ

1 additional scoop of Vanilla Ice-Cream, +50
for savoury , 2 additional slices of Bacon for, +40

Classic Poached Egg Benedict, 220
“two poached egg, homemade english muffin, hollandaise, 
smoked salmon, bacon, spring salad & balsamic dressing”
โพชเอก 2 ฟอง เสริฟบนขนมปงอิงลิชมัฟฟนโฮมเมด พรอมแซลมอนรมควัน

ราดซอสฮอลันเดส เสริฟพรอมเบคอน สลัดราดบัลซามิคเขมขน
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Superfood Bowl, 195

 “strawberry & banana smoothie, flexseed, cacao nib,
almond, chia seed, pumpkin seed, goji berry, strawberry”

Tropical Fruit Bowl with Yogurt & Granola, 125

Greek Yogurt with Berry Sauce & Granola, 95

Parmigiano Crusted Salmon, 385
“baked salmon crusted with parmigiano, lemon butter

 & lemon cream sauces, fries, salad & balsamic dressing”
สเต็กแซลมอนโรยชีสพารมิจาโนและขนมปงปนอบเสริฟกับซอสเนยเลมอน 

และซอสครีมเลมอน ทานคูเฟรนฟรายชิ ้นหนา สลัดราดบัลซามิคเขมขน

Sausage in Tomato Stew Casserole, 220
“pork sausage, onion, cherry tomato, sous-vide egg, 

pork ragu in tomato stew served with homemade tortillas”
สตูหมูในซอสมะเขือเทศเพิ ่มไสกรอกหมู มะเขือเทศเชอรี ่ ไขซูวี 

ทานพรอมแผนแปงตอรติยาโฮมเมด

Beetroot Waffle with Fried Chicken, 180
 “waffles, fried chicken, maple syrup, honey, chilli sauce”

วอฟเฟลสีสด จากน้ำบีทรูทแทๆ และไกทอด 

เสริฟพรอมเมเปลไซรับ น้ำผึ ้งดอกลำไย ซอสพริก

1 additional egg benedict & hallandaise, +45

Mussels Steamed with Bacon & Apple Cider, 360
 “blue mussels, thyme, onion, bacon, apple cider, cream 

fraiche served with 2 slices of toasted baguette ”
หอยแมลงภูอบกับเบคอน หัวหอม ใบไทมและแอปเปลไซเดอร

เสริฟพรอมขนมปงบาแก็ต 2 ชิ ้น



SHARE

Deep-Fried Octopus with Lotus Root, 185
หนวดปลาหมึกญี่ปุนชุบแปงปรุงรสทอด พรอมรากบัวทอด

Prociutto on Melon & Parmigiano cheese, 380
เมนูทานคูกับไวน แฮมโพรชูตโตพรีเมี ่ยมรสชาติดีเสริฟบนเมลอน

จากฟารมในจังหวัดเชียงรายหวานฉ่ำโรยหนาดวยชีสพารมิจาโนขูด

Deep-Fried Shrimp Cake, 185
“5 pc of shrimp cake, with sweet plum sauce”

ทอดมันกุงจิ ้มน้ำจิ ้มบวย

French Fries, 85
“served with 3 chioces of dipping”  

Mayonnaise / Caesar / Wasabi Mayonnaise 
Chilli sauce / Tomato sauce / Chedda
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Caesar Salad, 220
“romaine lettuce, smoked bacon, sous-vide egg, 

crouton, parmigiano cheese”
คลาสสิกซีซาสลัด โรยหนาดวยขนมปงเนยเตาอบกรอบ ชีสพารมิจาโนแผน

เบคอนกรอบ ไขซูวี

Mushroom & Potato Cream Soup, 140 
“served with dinner roll

ซุปครีมเห็ดและมันฝรั ่ง เสริฟพรอมขนมปงดินเนอรบันโฮมเมด

Beetroot & Pistachio Salad, 190
“baked beetroot, apple cider, pistachio, longan honey,

sour cream, pumpkin seed butter”
สลัดบีทรูทอบ รสชาติหวานเปรี ้ยวสดชื ่นจากแอปเปลไซเดอร น้ำผึ ้งดอกลำไย

โรยหนาดวยถั ่วพิสทาชิโอ ทานคูกับ ครีมเปรี ้ยวและซอสเนยเมล็ดฟกทอง

Greek Salad, 220
“tomato, cucumber, red onion, feta cheese, black olive,
watermelon, olive oil, lemon, origano, slices of bread”

สลัดสไตลกรีก ใสมะเขือเทศ แตงกวา หอมแขก ชีสเฟตา มะกอกดำ แตงโม

ปรุงรสดวยน้ำมันมะกอกและเลมอน เสริฟพรอมขนมปง

Grain Salad with Feta Cheese, 220
“beetroot, feta cheese, job’s tears, chickpea, white & red 

quinoa, mint, apple cider, honey, pomegranate”
สลัดธัญพืชเพื ่อสุขภาพ มีทั ้งลูกเดือย ถั ่วลูกไก ควินัวสีขาวและแดง 

เสริฟพรอมชีสเฟตา บีทรูทอบ แอปเปลไซเดอร น้ำผึ ้ง ใบสะระแหน ทับทิม

Smoked Salmon Salad with Citrus & Cheese, 255
“romaine lettuce, Valencia orange, red onion, dill,

pink pepper”
สลัดแซลมอนรมควัน ซอสซีตรัสและชีส บนผักคอส หอมแดง โรยผักชีลาว 

พริกไทยสีชมพู เมนูสลัดทานเขากันไดดีกับไวนขาว
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Spicy Tomato Pork Ragu Gnocchi, 220
“spicy tomato sauce, chunky pressure-cooked pork,

 chilli flakes, parmigiano cheese”
ยอกกีมันฝรั ่ง เมนูสัญชาติอิตาเลี ่ยน ผัดกับหมูตุนมะเขือเทศ

ปรุงรสเผ็ดกลมกลอม หมูตุนชิ ้นพอดีคำนุมลิ ้น โรยชีสพารมิจาโน

Italian Carbonara Spaghetthi, 240
“parmigiano cheese sauce, egg yolk, 

fried smoked bacon”
สปาเก็ตตี ้คาโบนาราสไตรอิตาเลียนแทๆ คลุกกับไขแดง ชีสพารมิจาโน 

โรยเบคอนทอด

Pesto Conchigile Rigate (shell-shaped)
“classic basil pesto, parmigiano cheese”
พาสตารูปเปลือกหอยผัดซอสโหระพา ชีสพารมิจาโน

choice with 2 bacon, 180
choice with torched smoked salmon, 285

Thai Bird’s Eye Chilli & Bacon Linguine, 220
“bird’s eye chilli, basil, garlic, smoked bacon,

mushroom, parmigiano cheese”
พาสตาเสนแบนยาวผัดพริกขี ้หนูรสชาติเผ็ดจัดจานแบบไทย ๆ 

ผัดพรอมเบคอน เห็ด โรยชีสพารมิจาโน

Spicy Tabiko & Grilled Shrimp Spaghetti, 285
“tobiko, shrimp paste, grilled shrimp, cream,

bird’s eye chilli, basil”
สปาเก็ตตี ้ไขกุงแบบพรีเมี ่ยมในซอสครีมมันกุงแบบเผ็ดจัดจาน

ดวยพริกขี ้หนูซอยสไตลไทย
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7#89:;<&=();<&')9>&?):>&@8:;(A;B#$C&*-,
D(#89:;<&9$8E;>;8<&F)9>C&<;;G%F();<&9>8BB#:C&

H8$;&9IJ8(C&?8:;(A;B#$K
ปลาแหงแตงโม เมนูคลายรอยคนโบราณ เวลาทานโรยปลาแหงบนแตงโม

ไดรสหวานสดชื่นพรอมกลิ ่นหอมออน ๆ ของหอมเจียว เขากันอยางไมนาเชื ่อ

L()BB;<&M#(E&1;HE&#$&4:;8A;<&7)H;C&*-,
DG#(E&$;HE&9;(N;<&?):>&O89A)$;&9:;8A;<&()H;C&
9#I9%N)<;&;JJC&F();<&9>8BB#:&8$<&18A&P)A&P8;?K

ขาวคอหมูหมักเครื ่องเทศสูตรเด็ดของทางราน หอมกลิ ่นสมุนไพรและ

เครื ่องเทศ เสริฟพรอม น้ำจิ ้มแจวรสเด็ด โรยหอมเจียว และไขซูวี

L()BB;<&M#(E&1;HE&?):>&18A&P)A&P8;?C&QQ,
DG#(E&$;HE&A8()$8:;<&?):>&J8(B)HC&9>8BB#:C&RB8HE&G;GG;(C&
H#()8$<8C&?):>&HIHIAR;(&8$<&A)$:&8$<&18A&P)A&P8;?K
คอหมูหมักเครื ่องเทศสูตรเด็ดของทางราน หอมกลิ ่นสมุนไพรและเครื ่องเทศ 

ทานคูน้ำจิ ้มแจวรสเด็ด แซบแบบไทยแทๆ

4>()AG&6#A&SIA&L##$JC&TU,
D>#:&8$<&9#I(&9#IG&?):>&F(8J(8$:&>;(R9&V&9G)H;9C&H>)BB)C&

B)A;C&F)9>&98IH;C&?)B<&AI9>(##AC&9>()AGK
ตมยำกุงน้ำขนรสชาติเขมขน เปรี ้ยวเผ็ดหอมกลิ ่มสมุนไพรครบรส

*&8<<):)#$8B&9:;8A;<&()H;&F#(&WQ,

7)H;&2(8HE;(&?):>&68A8()$&M#(E&=)GG)$JC&*X,
DH()9GY&()H;&H(8HE;(C&G#(E&<)GG)$JC&G;8$I:C&H#H#$I:&A)BEC&

H>)BB)C&H#()8$<;(&(##:C&:8A8()$K
ขาวตังหนาตั ้ง ของวางไทยโบราณ ขาวตังทานกับหนาตั ้ง

ออกรส หวาน มัน เค็ม กลมกลอม ทานพรอมผักชีและพริกขี ้หนูเพิ ่มอรรถรส

6>8)&M)$;8GGB;&'();<&7)H;C&Q,,
DG)$;8GGB;C&H89>;?&$I:C&H>)$;9;&98I98J;C&(8)9)$C&#$)#$C&
;JJC&HI((Y&G#?<;(C&<();<&9>(;<<;<&G#(EC&O89A)$;&()H;K

ขาวผัดสับปะรด อรอยครบรสเครื ่องจัดเต็มมีทั ้งกุนเชียง เม็ดมะมวงหิมพานต

และหมูหยอง หอมผงกะหรี ่และเพิ ่มไขไกเสริมใหขาวฉ่ำหอม
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Sour Cream Potato Salad with Potato Chip, 125
“potato, sour cream, red onion, spring onion, paprika, potato chip”
สลัดมันฝรั ่งคลุกกับครีมเปรี ้ยว ใสหอมแขก ตนหอม ปาปริกา โรยหนาดวยมันฝรั ่งทอด

Citrus Salad, 125
“valencia orange, radish, tomato, salad, honey, apple cider”

สลัดสมวาเลนเซีย ราดิช มะเขือเทศ ปรุงรสดวยแอปเปลไซเดอร น้ำผึ ้ง

Apple Salad, 125 
“green apple, apple cider, walnut, pomegranate, mint”

สลัดแอปเปลเขียว ใสแอปเปลไซเดอร วอลนัท ทับทิม ใบสะระแหน

Spiced Rum & Mustard Ribs with Fries, 385 
“slow cooked ribs marinated with rum, mustard, 

honey,  chilli, served with lots of fries”
ซี่โครงหมักเหลารัม มัสตารด น้ำผึ ้ง พริกปน เสริฟพรอมเฟรนชฟราย

Duck Confit with Caramelized Peaches , 385 
“duck confit, caramelized peaches, apricot, sauteed potato,

mushroom, carrot, asparagus, white wine peach sauce”
เปดกงฟ 

Porkchop with Five-Spiced Pineapple
& Apple Salad, 380

“porkchop, creamy mashed potatoes, blackpepper sauce,”
พอรคช็อป เสริพพรอม สับปะรดผัดเครื ่องเทศ สลัดแอปเปล

มันฝรั ่งบด ซอสพริกไทยดำ

Australian 100 Days Grain Fed 
Striploin Steak (220 gram), 790

“striploin, sauteed potato & mushroom, asparagus, 
baby carrot served with black pepper sauce”

สเต็กเนื ้อวัวสันนอก grain fed ขุนวัวดวยอาหารที ่ใหพลังงานสูง

ทำใหวัวมีไขมันสีขาวใส มีรสและกลิ ่นละมุน เนื ้อวัวสวยนุมรสชาติอรอย 

ทานคูกับมันฝรั ่งและเห็ดผัด เบบี ้แครอทและหนอไมฝรั ่ง 

เสริฟพรอมซอสพริกไทยดำ

&"!$



SIGNATURE DESSERT

Dark Chocolate Souffle, 200
(20 min. waiting time)

ซูเฟล  ขนมสัญชาติฝรั ่งเศส เปนเคกเนื ้อเบา ฟูนุม 
ละลายในปาก ใชเวลาในการอบนาน 20 นาที 

เมื ่ออบเสร็จเสริฟทันทีมิฉะนั ้นเคกจะยุบตัว

1 extra scoop of Vanilla Ice-Cream for +50

Durian Souffle , 240
ซูเฟล  ทุเรียนใชเนื ้อทุเรียนแทๆ 
จากจันทบุรี มีสัดสวนทุเรียนให

กลิ ่นหอมกำลังพอดี เนื ้อเบา

ละลายในปาก ทานคูซอสครีม

ทุเรียนพรอมเนื ้อ หวานนอย

ไดรสชาติทุเรียนเต็มๆ

Raspberry Souffle , 240
ราสเบอรรี ่ซูเฟล

ไดรสชาติราสเบอรรี ่เต็มๆ 

เปรี ้ยวหวานกำลังดี เนื ้อซูเฟลเบา

ละเอียดละลายในปาก เสริฟพรอม

ซอสครีมราสเบอรรี ่และ

วิปครีมพิสตาชิโอ

Beetroot Waffle with Berries 
& Ice Cream, 220

 “red velvet waffles, wild berry, berry sauce, 
longan honey, berry crumble, pistachio
banana, meringue, vanilla ice-cream”
วอฟเฟลบีทรูท เสริฟพรอม ผลเบอรรี ่ เบอรรี ่ซอส 

น้ำผึ ้งดอกลำไย ครัมเบิล ถั ่วพิสทาชิโอ กลวยคาราเมล 
เมอแร็งก  ไอศกรีมวานิลลา

110

80

110

Creme Caramel & 
Homemade Cream Fraiche

ขนมเครมคาราเมลหรือคาราเมลคัสตารดสูตรเฉพาะของราน 
เนื ้อนุมละมุนทานคูกับครีมเฟรชโฮมเมดเปรี ้ยวอมหวาน

Tripple Chocolate Mousse
เคกมูสช็อคโกแลต 3 ชนิด ดารก ไวท  และคาราเมล

ทานคูกับซอสราสเบอรรี ่และถั ่วพิสทาชิโอ

Lemon Tart with Lemon Candies
เลมอนทารทสูตรเฉพาะของทางรานรสเปรี ้ยวอมหวาน

ทานคูกับเลนอนเชื ่อมหั ่นเตาและเมอแรงก

PUDDING & MOUSSE

TART
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Cinnamon Roll

2 Slices of Breads with 
2 chioces of;

Nut Spread: Almond / Peanut
Sunflower / White Sesame / Pumpkin
Black Sesame & Chocolate

Honey: Wild Flower / Lychee / Longan

Jam: Mulberry / Strawberry

#*

+"

additional slice of bread for + 20

Uji Matcha Choux Cream
(1 pc / 4 pc)

Canale
(1 pc / 4 pc)
ขนมสัญชาติฝรั ่งเศส ไซสมินิพอดีคำ 

กลิ ่นหอมหวาน เนื ้อนุมหนึบคลายคัสตารด

,,,,-*,.,!+*
,,

/*.,!0*
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Butter Scone with Butter 
& Homemade Jam
(2 pc/ 4 pc)

Madeleine with 
Homemade Jam
(2 pc / 4 pc)

Wild Berry Cheese Cake
   เคกเบอรรี ่ครีมชีสเลมอน เนื ้อเคก

 ฉ่ำซอสหอมหวานสลับชั ้นครีมชีส

Intense Chocolate Cake
   เคกดารกช็อคโกแลตเขมขน

 เนื ้อเคกชุมฉ่ำ

Carrot Cake
 เคกแครอทสูตรพิเศษของรานเนื ้อชุม

 หอมหวาน ผสมวอลนัทเพิ ่มเนื ้อสัมผัส

  พรอมครีมชีสคุณภาพดีรสหอมหวาน

Tiramisu Cake
 ทีรามิสุ ขนมหวานสัญชาติอิตาเลียน

 ทำจากขนมปงจุมกาแฟสลับชั ้นดวย

 มัสคารโปน ครีมชีสชั ้นดี

3%45()6%45

75&&5('

Carrot Cake

Chocolate Cake

Madeline

Choux CreamTiramisu

Scone Canale

Wild Berry Cheese Cake

Mango Sticky Rice with Panna 
Cotta & Mango Puree, 165
ขาวเหนียวมะมวงและแพนนาคอตตาราด

ซอสมะมวงมหาชนกแทๆหอมสดชื่น

'8%9,75&&5('

Mango Sticky Rice
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Extra Espresso shot +30
Almond Milk +15

0C6U@+

Americano

Caramel Macchiato

Caramel Macchiato

Cappuccino
Beetroot Cold Brew

Mocha

Belgium Chocolate

Lavender Chocolate

Cinnamon Cold Brew
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Blended Matcha
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SIGNATURE TEA POT, 150

AFTERNOON TEA SET

AFTERNOON TEA POT, 150
Lavender / Mint / Ginger & Lemongrass/ Bufferfly Pea & Lime
Roselle / Earl Grey / Hojicha / Peach Bloosom / Oolong N0.17
Assam / Chrysanthemum

Tiramisu
   coffee bean, cacao nibs, assam, chamomile

Summer Solstice
   butterfly pea, lemonglass, pandan, mulberry leaf

Daytime Clam
   french rose, cacao nibs

Mindspring
   french rose, rosselle, lavender

Pure French Rose



WINE

COCKTAIL

Orange Blossom and 
Chamomile Vodka, 280

Rose Vodka 
Bloody Mary, 280

Lavender Gin with
Lemonade, 280

Mojito, 280
(Classic, Passion Fruit, Raspberry)

Campari Orange, 280

Please select from the shelves & 
separated wine list

BEER
Heineken
Chalawan Pale Ale
Hoegaarden

120
220
250

CIDER
Rekorderlig Strawberry Lime 250

32cl
33cl
33cl

33cl
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Tropic Holiday - Coconut Water + Pineapple

This is a perfect drink for summer! Coconut water is tasty, high in 
potassium and super hydrating. The pineapple diet is not a myth 
since it is a strong dietary fruit which helps maintain the ideal 
weight of the body. It helps in the reconstruction of the skin and 
strengthens the immune system.  

Wake Up Call - Orange + Carrot + Chia Seeds

A vibrant orange juice together with carrot create the hydrating, 
refreshing juice packed with vitamins and minerals, super delicious! 

Triple C - Pineapple + Orange + Passion Fruit + Honey
The pineapple has vitamin C, orange has vitamin C, passion fruit 
has vitamin C, if you drink this juice you will also have triple 
vitamin C. The combination of vitamin C with honey offers the 
body a natural antibiotic

Veggie Ginger Surprise - Watercress + Pineapple  + Ginger
(Seasonal Drink)

Minty Breath - Romaine Lettuce + Peppermint
+ Pineapple + Apple
Romaine lettuce is packed with high antioxidant vitamin A, C, K and 
folate, prevents bone loss and keep your heart healthy. Combining it 
with pineapple, apple and mint, this juice makes the body breathe. 
The fresh taste of mint offers you cool breathing and rejuvenation. 
Studies show that mint helps in memory. 

Apple & Cinnamon - Watercress + Pineapple + Apple + Cinnamon
(Seasonal Drink)

Watercress is high in vitamin C, calcium and iron. You knew that; 
Cinnamon activates brain signals for better mental function. 

Balance - Pineapple + Beet + Ginger
Pineapple, a sweet, nutritious treat. Beetroot detoxifies body. 
Ginger, ancient spice with powerful anti-inflammatory properties, 
cures nausea and removes excess gas, regulates sugar level, 
enhances sexual activities. Combining these three, your body 
will come in balance with the spirit. Enjoy!.

Exotic Passion - Passion Fruit + Carrot + Apple
Passion fruit, sweet-sour, highly aromatic fruit, has high vitamin 
C, boosts your immunity and good for skin. Combining with 
carrot and apple, this rich in minerals drink keeps your heart 
healthy and maintains bone density.

Watercress is high in vitamin C, calcium and iron. It enhances 
ability of cells to fight damange to DNA caused by free radicals, 
has array of cancer-fighting antioxidants, including eye-protecting 
lutein and chlorophyll. Combining with pineapple and ginger,
this drinks is great for your overall your body, your bone and brain.  

All Time Classic - Carrot + Apple + Beet

Fruit-Based Juice   (80 THB)

Dear Friend

Vegetable-Based Juice   (80 THB)

The extremely tasty juice ideal for sport people. Beetroot has high 
content of nitrate. Nitrate supplementation in the form of juice not 
only decreases blood pressure but also reduces the amount of 
oxygen needed during exercise and enhances athletic performance 

Almond Milk-Based Juice   (90 THB)

N
1 0

o- Sweet Cocoa - Almond Milk + Banana + Raw Cocoa 
+ Coconut Milk + Honey + Chia Seeds
Almond milk is prepared every morning. It contains the same 
amount of vitamin D and calcium as cow’s mlik and half protein. 
Contains omega 3 which lower cholesterol level and help memory. 
Cocoa is rich in nutrients help in sense of joy and wellbeing. 
Honey offers the body a natural antibiotic.

N
1 2

o- Summer Snow - Almond Milk + Coconut Water + Vanilla
+ Chia Seeds
A coconut water is kind of happiness. Coconut water is refreshing 
and helps balance out your body with minerals, vitamin and 
electrolytes. Vanilla uplifts your mood, reduces anxiety and 
depression. 

N
1 1

o- I’m Not Strawberry Milk - Almond Milk + Beet + Coconut Water

Beets are calling, the blessing of nature. Combining beet with 
almond milk and coconut water, this is a smooth and delicious 
drink. Beet is known for the incredible cleansing and detoxing 
abilities due to the many antioxidants they contain. 
This is a great drink to start your day.
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Dear Friend,

Dear Friend is inspired from the way, the founder, believes in sending love and 
thought to someone dearest through writing. The writing and reception of letters 
will always offer experience that modern way cannot replace, especially, when 
it comes to sharing one's true thought, love and deepest gratitude. 

The menu is inspired by the love of having brunch everyday, for us, good food is 
life's simple pleasure. It mixes the influences from multi-culture and with Asian 
twists attracting those just looking for delicious food in a relaxing environment.

The cafe has been designed to be classic yet intimate with comfy chair, wooden 
interior, white wall and marble table finishes.
 
 Dear Friend cafe is opened for our dearest friends from everywhere, every day, 
all day.

เดียรเฟรนด คาเฟ แอนดเรสเตอรองท ชื ่อรานไดแรงบันดาลใจมาจากการกลาวทักทายเพื ่อนสนิทใน

จดหมายที่นอยคนจะเขียนกันในปจจุบัน นานแคไหนแลว ที ่เราไมไดเขียนจดหมายถึง “เพื ่อน” ผูซึ ่ง

เปนมากกวาคนรูจัก เดียรเฟรนด คาเฟ รานแสนอบอุนที ่ทำใหนึกถึงความรูสึกดีๆ ความปราถนาดี

มิตรภาพของเพื ่อน ถูกสงผานทางอาหารซึ ่งปรุงอยางพิถีพิถันจากวัตถุดิบที ่ถูกคัดสรรมาอยางดี 

ทุกเมนูสรางสรรคจากหัวใจ เสมือนการตอนรับจากเพื ่อนรัก

รานตกแตงดวยสไตลยุโรป ดูอบอุนดวยการตกแตงโทนสีขาว สีน้ำตาล และงานไม เมนูไดแรงบันดาลใจ

จากการรักในการทานบรันช อาหารมื ้อเชา-สายคุณภาพดี เปนความสุขงายๆ ของชีวิตที ่ไดทานอาหารดีๆ

ตั ้งแตมื ้อแรกของวัน มีทั ้งอาหารสไตลยุโรป ไทย อาหารเพื ่อสุขภาพ ขนมอบสไตลฝรั ่งเศส น้ำผลไมสกัด

เย็น ชา และกาแฟ ดินเนอร สเต็ก ไวน ค็อกเทล จะฝากทองกับบรั ้นช นั ่งกินมื ้อเที ่ยง จิบชาคู เบเกอรี

ยามบายหรือดินเนอรก็ตอบโจทย อาหารทุกจานลวนพิถีพิถัน เพื ่อใหลูกคาไดรับประสบการณที่ดีที ่สุด

เดียรเฟรนด คาเฟ แอนดเรสเตอรองท เปดใหบริการ ตอนรับเพื ่อนรักทุกคน ทุกวัน ตลอดวัน

                                Yours Cordially,


