CONTINENTAL BREAKFAST อาหารเช้าแบบยุโรป

580 Baht

A choice of chilled fruit juice: Orange, Guava, Pineapple or Apple juice

น้าผลไม้ (เลือก 1 อย่าง): น้าส้ม นา้ ฝรั่ง น้าสับปะรด หรือ นา้ แอปเปิ้ล
Fruit platter of mixed fruits: Papaya, Pineapple, Cantaloupe and Watermelon

ผลไม้รวม: มะละกอ สับปะรด แคนตาลูป และ แตงโม
Choice of four homemade bakery items:
Butter croissant, chocolate roll, Danish pastries, brioche, muffin and toast

ขนมปังชนิดต่างๆ (เลือก 4 อย่าง): ครัวซอง ช็อคโกแลตโรล เดนนิชเพสตรีผลไม้, ขนมปังบริยอช, มัฟฟิน และขนมปังปิ้ง
Freshly brewed coffee or a selection of teas

กาแฟสด หรือ ชาชนิดต่างๆ (เลือก 1 อย่าง)

AMERICAN BREAKFAST อาหารเช้าแบบอเมริกัน

680 Baht

A choice of chilled fruit juice: Orange, Guava, Pineapple or Apple juice

น้าผลไม้ (เลือก 1 อย่าง): น้าส้ม นา้ ฝรั่ง น้าสับปะรด หรือ นา้ แอปเปิ้ล
Toast: White or multigrain sliced bread

ขนมปังแผ่นปิ้ง: ขนมปังเนือขาว หรือ ขนมปังธัญพืช
Choice of cereals with hot or cold milk

ซีเรียล(ธัญญาพืชอบแห้ง) แบบต่างๆ เสิร์ฟพร้อมนมสดร้อน หรือ เย็น
Two Eggs Any Style: Served with toast, sliced ham, smoked bacon or English
bacon, pork or chicken sausage with grilled tomato and potato of the day

ไข่ 2 ฟองเสิร์ฟพร้อมขนมปังแผ่นปิ้ง แฮม เบคอน (เบคอนรมควัน หรือเบคอนสไตล์อังกฤษ) ไส้กรอก (หมู
หรือไก่) มะเขือเทศเผา และมันฝรั่งประจ้าวัน
Freshly brewed coffee or selection of teas

กาแฟสด หรือ ชาชนิดต่างๆ (เลือก 1 อย่าง)

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

BREAKFAST A LA CARTE อาหารเช้าเลือกสั่ง

Baht

Two Eggs Any Style
Served with toast, sliced ham, smoked bacon or English bacon, pork or
chicken sausage with grilled tomato and potato of the day

380

ไข่ 2 ฟอง เสิร์ฟพร้อมขนมปังแผ่นปิง้ แฮม เบคอน ไส้กรอก (หมูหรือไก่) มะเขือเทศเผา และมันฝรั่งประจ้าวัน
Traditional Eggs Benedict
420
Served with English bacon on an English muffin with Hollandaise sauce
ไข่เบเนดิกต์ เสิร์ฟพร้อมอิงลิชเบคอนวางบนอิงลิชมัฟฟิน และซอสฮอลองเดส
Egg Florentine
Poached eggs, creamed spinach, English muffin, Hollandaise sauce

400

โพชเอ้ก (ไข่ดาวนา้ ) ราดครีมผักโขม เสิร์ฟพร้อมอิงลิชมัฟฟิน และฮอลลองเดสซอส
Open Face Omelet
With mushrooms, leeks, tomatoes and asparagus

350

ไข่เจียวเสิร์ฟพร้อมเห็ด ต้นกระเทียม มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง
Waffles
Served with fruits and maple syrup

220

วาฟเฟิลพร้อมผลไม้ และน้าเชื่อมเมเปิ้ล
Traditional Buttermilk Pancakes
Served with honey, jam and whipping cream

220

แพนเค้กเสิร์ฟพร้อมน้าผึง แยม และวิปปิ้งครีม
French Toast Served with maple syrup

220

เฟรนช์โทสต์ (ขนมปังชุบไข่) เสิร์ฟพร้อมน้าเชื่อมเมเปิ้ล
Bircher Muesli : with yoghurt, fresh milk, honey, mixed toasted
almonds, fresh and dried fruits

200

ธัญญาพืชผสมกับโยเกิร์ต นมสด น้าผึง อัลมอนด์อบ ผลไม้สดและแห้ง
Hot Irish Oatmeal with raisins, warm milk

200

ข้าวโอ๊ตแบบไอริช เสิร์ฟพร้อมลูกเกด และนมอุน่
Breakfast Fruit Juice :
Orange, apple, pineapple, guava, tomato juice and mango juice

150

น้าผลไม้: น้าส้ม น้าแอปเปิ้ล น้าสับปะรด น้าฝรั่ง น้ามะเขือเทศ และน้ามะม่วง
Fruits : Sliced seasonal fruits

220

ผลไม้สดตามฤดูกาล
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

ASIAN BREAKFAST อาหารเช้าแบบเอเซีย

Baht

Rice porridge with minced pork or chicken
ข้าวต้มหมูสับ หรือ ข้าวต้มไก่สับ

280

Rice porridge with shrimps or fish
ข้าวต้มกุ้ง หรือ ปลา

300

Pork or chicken Congee
โจ๊กหมู หรือ ไก่

260

A-LA-CARTE เมนูนานาชาติ (11:00 am – 11:30 pm)
APPETIZER อาหารว่าง

Baht

Japanese green salad with Ebi
สลัดผักแบบญี่ปุ่นกับกุ้ง

380

Chargrilled Harissa tuna Niçoise salad
สลัดนิซัวส์กับปลาทูน่าสดย่างซอสฮาริสซ่า

420

Caesar salad: Fresh romaine lettuce, Parmesan cheese, croutons and
anchovies topped with your choice of
ซีซ่าสลัด: ผักกาดโรเมน พาเมซานชีส ขนมปังกรอบ และปลาแอนโชวี เสิร์ฟกับ
Grilled Cajun chicken
สันในไก่ย่างหมักเครื่องเทศคาจัน

380

Smoked salmon
ปลาแซลมอนรมควัน

400

SOUP ซุป

Baht

Traditional French onion soup
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรั่งเศส

190

Green asparagus soup
ซุปหน่อไม้ฝรั่ง

220

Roasted pumpkin soup, Greek yoghurt
ซุปฟักทองกับโยเกิร์ต

220

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

MAIN COURSE อาหารจานหลัก

Baht

M Gallery Club Sandwich:
320
Toasted bread with heart of lettuce and tomato, filled with smoked chicken,
smoked bacon and fried egg, and served with green salad and French fries

เอ็มแกลอรี่คลับแซนด์วชิ : ขนมปังปิ้งใส่ผักกาดแก้ว มะเขือเทศ อกไก่รมควัน เบคอนรมควัน และไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมสลัดผัก
และมันฝรั่งทอด
Make your own sandwich: Toasted bread with your choice of:
300
- smoked salmon, smoked chicken, roasted beef or ham
- cheddar cheese, boiled egg or grilled vegetable served with green salad and
French fries

แซนด์วิชในสไตล์ของคุณ: ขนมปังปิง้ กับไส้ที่เลือกได้ แซลมอนรมควัน อกไก่รมควัน เนืออบ หรือ แฮม ชีสเชดด้า ไข่ต้ม หรือ
ผักย่าง เสิร์ฟพร้อมสลัดผักและมันฝรั่งทอด
American wagyu beef burger topped with cheddar cheese
and fried egg and served with French fries

400

เบอร์เกอร์เนือวากิวอเมริกัน เชดด้าชีส และไข่ดาวทอด เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอด
Spaghetti, Penne or Linguini with your choice of
Bolognaise, Carbonara, Tomato or Pesto

350

สปาเก็ตตี เพนเน หรือ พาสต้าลิงกวินี่ ปรุงกับซอสที่ชอบซอสเนือ ซอสครีมคาโบนาร่า ซอสมะเขือเทศ หรือ ซอสโหระพา

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

FROM OUR GRILLED

Baht

AUSTRALIAN GRASS FED BEEF เนือวัวออสเตรเลียขุนด้วยหญ้าแบบธรรมชาติ
Tenderloin cut 180g สเต็กเนือสันใน

1,150

Sirloin steak cut 220g สเต็กเนือสันนอก

900

SURF & TURF GRILLED
NZ lamb chop ซี่โครงแกะนิวซีแลนด์

850

Grilled tiger prawns กุ้งลายเสือ

800

Kurobuta pork loin 200g เนือหมูสันนอกคุโรบุตะ

550

Norwegian Salmon fillet ปลาแซลมอนนอร์เวย์

580

Chicken breast อกไก่

500

*All items are served with sautéed vegetable and your choice of one sauce and
one side dish.

SIDE DISH เครื่องเคียง

Fried Waffle potato วาฟเฟิลมันฝรั่งทอด
Fried Crinkle cut potato มันฝรั่งแท่งชินใหญ่ทอด
French fries เฟรนช์ฟรายส์
Mash potatoes มันฝรั่งบด
SAUCE & CONDIMENT ซอส

Black pepper corn sauce ซอสพริกไทยด้า
Red wine sauce ซอสไวน์แดง
Mustard sauce ซอสมัสตาร์ด
Truffle sauce ซอสเห็ดทรัฟเฟิล
BBQ sauce ซอสบาบีคิว
Béarnaise sauce ซอสฝรั่งเศสเบอร์เนส
Café de Paris butter ซอสฝรั่งเศสคาเฟ่ เดอ ปารีส
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

THAI & ASIAN อาหารไทยและเอเซีย
APPETIZER อาหารทานเล่น

Baht

Vegetable spring roll
ปอเปี๊ยะผัก
Shrimps cake
ทอดมันกุ้ง

350

Deep-fried prawn spring roll

400

400

กุ้งห่มผ้า
380

Deep-fried chicken with pandan leaves

ไก่ห่อใบเตย
Grilled marinated pork shoulder with Northeastern Thai style chili sauce

320

คอหมูย่างกับนา้ จิมแจ่ว
380

Satay Trio Grilled: Pork, chicken, and beef satay served with
peanut sauce and pickled cucumber

สะเต๊ะสามสหาย (หมู ไก่ เนือ) เสิร์ฟพร้อมซอสถั่ว และแตงกวาดอง
Spicy grill beef salad

400

ย้าเนือย่าง
Thai spicy mixed seafood salad

380

ย้าทะเล

SOUP ซุป
350

Clear spicy seafood soup with lemongrass and holy basil

ต้มย้าโป๊ะแตก
“Tom Yum Goong” Thai spicy river prawn soup with lemongrass
ต้มย้ากุ้งแม่น้า
“Tom Kar Gai” Chicken coconut soup with galangal
ต้มข่าไก่

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

400
300

MAINCOURSE อาหารจากหลัก

Baht

Spicy Sous vide duck breast with crispy holy basil
อกเป็ดผัดกะเพรากรอบ
Stir-fried chicken with cashew nuts
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
Green curry with chicken or beef
แกงเขียวหวานไก่ หรือ เนือ
Massamun curry with chicken or beef
แกงมัสมั่นไก่ หรือ เนือ
Deep-fried sea bass seasoned with fish sauce
ปลากระพงทอดน้าปลา
Sweet & sour shrimp
ผัดเปรียวหวานกุ้ง
Stir-fried mixed vegetables with oyster sauce
ผัดผักรวมมิตรน้ามันหอย

680
420
460
490
600
490
230

ONE DISH FAVOURITES อาหารจานเดียว
Thai fried rice with pork or chicken served with fried egg
ข้าวผัดหมู หรือ ไก่ เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว
Thai fried rice with seafood, served with fried egg
ข้าวผัดทะเล เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว
Fried fresh noodles with pork or chicken and kale in
Chinese gravy
ราดหน้าหมู หรือ ไก่
Stir-fried noodles with pork or chicken and kale
ผัดซีอิวหมู หรือ ไก่
“Pad Thai” Thai fried noodles with fresh prawn and tamarind sauce
ผัดไทยกุ้งสด
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

280
300
250

280
320

DESSERT & FRUITS ขนมหวานและผลไม้

Baht

Ice-cream or sherbet (1 scoop)
ไอศกรีม หรือ เชอร์เบท (1 ลูก)

90

Fresh fruits in mint and orange syrup with yoghurt ice-cream
ผลไม้รวมในน้าเชื่อมนา้ ส้ม เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมโยเกิร์ต

220

Fresh fruit platter
ผลไม้สดรวม

220

Crème brûlée with vanilla ice-cream
คัสตาร์ดแครมบรูเล่ เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลา

280

White chocolate cheese cake with raspberry sorbet
ชีสเค้กช้อคโกแลตขาว เสิร์ฟพร้อมเชอร์เบทราสเบอรี่

250

Sweet mango mousse cake with mango puree
มูสเค้กมะม่วงสุกกับซอสมะม่วงบด

220

Espresso tiramisu
ทิรามิสุเอสเพรสโซ่

200

Cheese platter with dried fruits and biscuits
ชีสรวมเสิร์ฟพร้อมผลไม้แห้ง และขนมปังกรอบ

400

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

CHILDREN MENU รายการอาหารส้าหรับเด็ก

SNOOPY: Deep-fried chicken nuggets with French fries

180

นักเก็ตไก่เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอด
BATMAN & ROBIN: Melted ham and cheese sandwich with curly fries

200

แซนด์วิชแฮมและชีส เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งเกลียวทอด
POPEYE: Deep-fried breaded fish with French fries

200

เนือปลาทอดคลุกเกล็ดขนมปัง เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอด
SPIDERMAN: Spaghetti Bolognaise

200

สปาเกตตีซอสเนือสับ
MICKEY MOUSE: American fried rice with sausage,
chicken drumstick and fried egg

220

ข้าวผัดอเมริกันเสิร์ฟพร้อมไส้กรอก น่องปีกไก่ทอด และไข่ดาว

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

PIZZA พิซซ่า
(11.00 HRS – 23.00 HRS)

VIE Supreme
Prosciutto ham + artichoke + sun dried tomato + black olive +
Mozzarella cheese + fresh basil

370

วี สุพรีม แฮมโปรสชุตโต้ + อาร์ติโช๊ค + มะเขือเทศตากแห้ง + โอลีฟด้า + ชีสมอสซาเรลล่า + ใบโหระพาสด
Meat Eater
350
Salami + Italian sausage + ham + Mozzarella cheese + Bolognaise sauce

มีท อีทเทอร์ ไส้กรอกบดซาลามี + ไส้กรอกอิตาเลียน + แฮม + ชีสมอสซาเรลล่า + ซอสโบโลเนส
Tina Tuna
Tuna + artichoke + caper + Mozzarella cheese + fresh basil

350

ทีน่า ทูน่า ปลาทูน่า + อาร์ติโช๊ค + เคเปอร์ + ชีสมอสซาเรลล่า + ใบโหระพาสด
Seafood Pescatora
Mixed seafood + Tomato sauce + Mozzarella cheese

350

ซีฟู้ด เปสคาโตร่า ซีฟู้ดรวม + ซอสมะเขือเทศ + ชีสมอสซาเรลล่า
Hawaiian Delight
Traditional Hawaiian pizza with ham + pineapple

330

ฮาวายเอียน ดีไลท์ พิซซ่าฮาวาเอียนสูตรต้นต้ารับ กับแฮม + สับปะรด
Veggie
300
Mushroom + bell pepper + onion + fresh tomato + Mozzarella cheese
+ black olive

มังสวิรัติเห็ด + พริกหยวก + หัวหอม + มะเขือเทศสด + ชีสมอสซาเรลล่า + โอลีฟด้า

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

DRINK LIST รายการเครื่องดื่ม
SPARKLING WINE & CHAMPAGNE
Chandon Brut N.V. (Australia)
Veuve Clicquot Ponsardin Yellow Label Champagne Brut NV

280
840

1,400
4,200

350
290
490

1,700
1,400
2,500

350
290
480

1,700
1,400
2,400

WHITE WINE
Cape Mentelle Semillon Sauvignon (Australia)
Terrazas Altos Chardonnay (Argentina)
Joh.Jos.Prum Graacher Himmelreich Riesling (Germany)

RED WINE
Cape Mentelle Cabernet Merlot (Australia)
Terrazas Altos Cabernet Sauvignon (Argentina)
Chateau Carignan Prima (Premieres Cotes de Bordeaux)

SCOTCH WHISKY สก็อตวิสกี

45 ml.

Bottle

Johnnie Walker Black Label จอร์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็ก เลเบิล
Chivas Regal ชิวาส รีกัล

260
260

2,700
2,700

260
260

2,700
2,700

200
260

2,200
2,700

SINGLE MALT WHISKY ซิงเกิล มอลต์ วิสกี
Glenfiddich 12 Years เกล็นฟิดดิช 12ปี
Glenlivet 12 Years เกล็นลิเว็ต 12ปี

BOURBON เบอร์เบิน
Jim Beam จิม บีม
Jack Daniel's แจ็ค ดาเนียลส์

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

GIN จิน
Gordon’s กอร์ดอน
Tanqueray แท็งคิเลย์

200
260

2,200
2,700

RUM รัม

45 ml.

Pampero Blanco แปมเปโร่ บลังโก้
Captain Morgan Dark กัปตัน มอร์แกน

200
200

Bottle
2,200
2,200

200
260

2,200
2,700

350
640

3,500
6,400

VODKA ว็อดก้า
Smirnoff สเมอร์นอฟ
Ketel One เคเทล วัน

COGNAC คองยัค
Hennessy VSOP เฮนเนสซี่ วีเอสโอพี
Hennessy XO เฮนเนสซี่ เอ็กโอ

LOCAL BEER เบียร์ท้องถิ่น

180

Asahi เบียร์อาซาฮี
Heineken เบียร์ไฮเนเก้น
Singha เบียร์สิงห์

IMPORTED BEER เบียร์น้าเข้า

260

Corona เบียร์โคโรน่า
Hoegaarden เบียร์ฮูการ์เด้น
Sapporo Premium เบียร์ซับโปโร พรีเมี่ยม

FRUIT JUICE น้าผลไม้

140

Apple, Fresh Coconut, Watermelon, Grapefruit, Lemon,
Mango, Orange, Pineapple, Red Grape, Tomato

แอปเปิ้ล มะพร้าวสด แตงโม เกรปฟรุต มะนาว มะม่วง ส้ม สับปะรด องุ่นแดง มะเขือเทศ

MILK SHAKE น้าผลไม้ ปั่นกับนม

190

Banana, Chocolate, Pineapple, Strawberry กล้วย ช็อคโกแลต สับปะรด สตรอร์เบอรี่

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

CAFÈS RICHARD กาแฟพรีเมี่ยม คาเฟ่ร์ ริชาร์ด
Hot Coffee กาแฟร้อน
Americano อเมริกาโน่
Espresso เอสเพรสโซ่
Decaffeinated Coffee กาแฟไร้คาเฟอีน
Caffè Latte คอฟฟี่ ลาเต้
Caffè Mocha คอฟฟี่ มอคค่า
Cappuccino คาปูชิโน่
Double Espresso ดับเบิล เอสเพรสโซ่

150
150
150
160
160
160
160

Ice Coffee กาแฟเย็น
Iced Caffè Latte คอฟฟี่ ลาเต้เย็น
Iced Black Coffee แบล็ค คอฟฟี่เย็น
Iced Cappuccino คาปูชิโน่เย็น

160
160
160

SELECTION OF TWINNING LUXURY TEA ชาทไวน์นิ่งชันเยี่ยม
Hot Herbal Tea ชาร้อน
Darjeeling ดาร์จีลิง
Earl Grey เออ เกรย์
English breakfast อิงลิช เบรกฟาส
Jasmine Green จัสมิน กรีน
Chamomile คาร์โมมาย
Peppermint เป็ปเปอร์ มินท์

100
100
100
100
100
100

Ice Herbal Tea ชาเย็น
Ice Tea ชาเย็น

120

All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. /

available 24 hours

