
SEA RESTAURANT MENU
Open daily from 10.30am until 10.30pm

Chef recommended menu
รายการอาหารแนะนํา

For your convenience, all prices are inclusive of 10% service charge and government tax.

Braised lamb shank
   (Served with mashed potatoes and seasonal vegetable)
   ขาแกะตุน (เสิรฟพรอมมันบดและผักตามฤดูกาล)

Grilled ½ chicken
   (Served with pesto sauce)
   ไกยางคร่ึงตัว (เสิรฟพรอมซอสใบโหระพา)

Phad Thai Talay or Poo Nim
   (Thai style fried rice noodles with seafood or soft shell crab)
   ผัดไทยทะเล หรือปูน่ิม

Traditional croque-monsieur or croque-madame
   (Sliced toasted bread with ham and melted cheese)
   ขนมปงหนาแฮมชีส (ขนมปงแผนป งกับแฮมกับชีส)

Kao Soi Gai or Talay 
   (Northern chicken or seafood curry with egg noodles)
   ขาวซอยไก หรือทะเล
 
Mango with sticky rice
   ขาวเหนียวมะมวง

390

320

260
  

220

220

 
180



For your convenience, all prices are inclusive of 10% service charge and government tax.

Appetizers
รายการอาหารเรียกนํ้ายอย

French cold cuts
   (Served on wood chop board with pickles and special bread)
   ไสกรอกแผนรวม (เสิรฟบนจานไมพรอมผักดองและขนมปง)

Fish & chips
   (Fried fish served with tartare sauce and French fries) 
   ปลาชุบแปงทอด (เสิรฟพรอมซอสทารทาร และเฟรนซฟรายส)

Traditional Caesar salad with smoked chicken
or smoked salmon or shrimp
   (Romaine salad, parmesan cheese, crispy bread, Caesar dressing)
   ซีซารสลัดกับไกรมควัน หรือ ปลาแซลมอนรมควัน หรือ กุง (ผักสลัดโรเมน ชีสพารเมซาน ขนมปงกรอบ และนํ้าสลัดซีซาร)

Pressed tomatoes with mozzarella ‘di buffalo’ and pesto
   (Sliced tomatoes and mozzarella cheese with basil and garlic dressing)
   มะเขือเทศกับชีสมอสซาเรลลา เสิรฟพรอมซอสใบโหระพาและกระเทียม

Chef salad bowl
   (Sliced ham, boiled eggs, smoked chicken and cheddar cheese
   with Thousand Island dressing)
   สลัดผักรวมมิตร  (แฮม, ไขตม, ไกรมควัน, เชดดาชีส และน้ําสลัดเทาสซันไอแลนด)

Trio satay
   (Grilled marinated pork, chicken & beef satay with Asian’s herbs served
   with peanut and tamarind sauce) 
   สะเตะรวมมิตร (หมู ไก และเน้ือสะเตะยางและสมุนไพร เสิรฟพรอมซอสถั่วและนํ้าจิ้มแจว)

Seasonal salad
   (Mixed green salad, cherry tomatoes, cucumber, spring onion, beetroot, lemon dressing) 
   สลัดผักสด (สลัดผักรวมมิตร มะเขือเทศราชินี แตงกวา ตนหอม บีทรูท และน้ําสลัดเลมอน)

260

240

220

220

220

220

200

Tom Yum Goong or Talay
    (Spicy prawn or seafood soup flavored with lemon grass lime and chili) 
    ตมยํากุงหรือทะเลน้ําขน (ปรุงรสดวยมะนาว ตะไคร และพริก)

Asparagus soup
   (Served with julienne of smoked salmon)
   ซุปหนอไมฝร่ัง (เสิรฟพรอมช้ินแซลมอนรมควัน)

Chicken clear soup with vegetable
    (Double boiled chicken soup) 
    ซุปใสไกกับผัก

220

180

180

Soup
รายการซุป



For your convenience, all prices are inclusive of 10% service charge and government tax.

Sandwiches
รายการแซนดวิช

From the rotisserie
รายการอาหารจากเตาอบ

Grilled beef tenderloin
   (Served with blue cheese / served with green pepper sauce)
   เน้ือสันในยาง (เสิรฟพรอมบลูชีส หรือซอสพริกไทย)

Grilled ribeye beef
   (Served with green pepper sauce)
   เน้ือริบอายยาง (เสิรฟพรอมซอสพริกไทย) 

Grilled salmon filet or sea bass
   (Served with mesclun salad and virgin oil)
   ปลาแซลมอนยาง หรือปลากะพงขาวยาง (เสิรฟพรอมสลัดและน้ํามันสลัด)

Grilled pork chop
   (Served with mesclun salad and fried potatoes) 
   พ็อคช็อปยาง (เสิรฟพรอมสลัดและมันฝร่ังทอด)

690

 

490

390

320

Club sandwich with country bread
   (Iceberg salad, sliced tomatoes, fried egg, crispy bacon, sliced cheese)
   คลับแซนดวิช (ผักกาดหอม มะเขือเทศ ไขดาว เบคอนกรอบ และชีส)

Vegetarian club sandwich
   (Brioche sliced toast and confits with Provençal vegetables, eggplant,
    tomatoes, capsicum, artichokes, rocket salad)
   คลับแซนดวิชผัก (ผักสลัดรวม มะเขือยาว มะเขือเทศ พริกหวาน อารติโชค และสลัดร็อคเก็ต)

Chicken Provençal sandwich
   (Focaccia bread stuffed with homemade smoked chicken, confits green pepper and pesto sauce)
   แซนดวิชไกแบบฝรั่งเศส (ขนมปงอบสอดไสไกรมควัน พริกหยวกเขียวอบหวาน และซอสใบโหระพา)

French baguette sandwich
   (French baguette with ham and cheese) 
   แซนดวิชแฮมชีส กับขนมปงฝร่ังเศส (ขนมปงฝร่ังเศสกับแฮมและชีส)

Hamburger or cheese burger
   Sesame roll bread, iceberg salad, and prime ground beef with sliced cheese)
   เบอรเกอรเน้ือ หรือชีสเบอรเกอร (ขนมปงโรยงา ใสผักกาดหอม เน้ือบด และชีสแผน)

220

220

220

220

220

All sandwiches we served with French fries or wedge potatoes
แซนดวิชทุกรายการจะเสิรฟพรอมกับเฟรนชฟรายส หรือ มันฝร่ังทอด



For your convenience, all prices are inclusive of 10% service charge and government tax.

Asia favorites
รายการอาหารแบบเอเชีย

Kao Pad
   (Stir fried rice with pork, chicken, beef, prawns or seafood)
   ขาวผัด ไก หมู เน้ือ กุง หรือทะเล

Pad Krapraow
   (Stir fried minced pork, chicken, beef or seafood with fresh chili, hot basil leaves
   served with steamed rice)
   ผัดกระเพรา ไก หมู เน้ือ กุง หรือทะเล

Kao Tom
   (Boiled rice with pork, chicken, shrimp or seafood)
   ขาวตม ไก หรือกุง

Guay Tiew Rad Na
   (Fried rice noodle with pork, chicken, beef or shrimp in Chinese brown sauce)
   กวยเต๋ียวราดหนา ไก หมู เน้ือ หรือกุง

Guay Tiew Pad See Aew
   (Fried rice noodle with pork, chicken, beef or shrimp)
   กวยเต๋ียวผัดซีอิ๊ว ไก หมู เน้ือ หรือกุง

Guay Tiew Look Chin Pla
   (Rice noodles with assorted fish ball)
   กวยเต๋ียวลูกชิ้นปลา

Fried mixed vegetable
   (Stir fried mixed vegetable with oyster sauce) 
   ผัดผักรวมมิตรน้ํามันหอย

Wanton noodle soup
   (Chinese noodles, sliced barbecue pork, shrimp dumpling and clear vegetables broth)
   เก้ียวน้ํายัดไส หมู หรือกุง

220

220

220

220

220

220

220

220

Arabic menu
รายการอาหารแบบอาราบิค

Mixed Kebab
   (Grilled mixed meat Turkish style) 
   เคบับรวมมิตร (รวมมิตรเน้ือยางแบบตุรกี)

Lamachun
   (Pizza Turkish style; beef or chicken) 
   พิซซาแบบตุรกี (เนื้อ หรือไก)

490
 

220



For your convenience, all prices are inclusive of 10% service charge and government tax.

Traditional Thai curries
รายการซุปแบบไทย

Pasta
รายการพาสตา

Penne Pescatore
   (Penne with tomato sauce served with mussels, shrimps and squid) 
   พาสตาซอสมะเขือเทศ (พาสตากับซอสมะเขือเทศและหอย กุง ปลาหมึก)

Spaghetti frutti de mare
   (Spaghetti served with seafood, white wine & olive oil) 
   สปาเก็ตต้ีทะเล

Spaghetti bolognaise
   สปาเก็ตต้ีซอสเน้ือ

Tagliatelle carbonara
   พาสตาซอสคาโบนารา

260

260

220

220

Additional
รายการอาหารเพิ่มเติม

French fries
   เฟรนซฟราย 

Wedge potatoes
   มันฝร่ังทอด

Steamed rice
   ขาวสวย

Fried egg
   ไขดาว

120
 

120

45

45

Thai red curry
   (Pa Naeng curry, stir-fried chicken, pork, beef or seafood with thick pa-naeng curry paste
    and coconut milk) 
   พะแนง ไก หมู เน้ือ หรือทะเล

Thai green curry
   (Thai green curry, chicken, pork, beef or seafood with eggplant, Thai chili and sweet basil leaves)
   แกงเขียวหวาน ไก หมู เน้ือ หรือทะเล กับมะเขือยาว พริก และใบโหระพา

Thai yellow curry
   (Thai curry paste, chicken, pork or beef with onions, potatoes and tamarind juice) 
   แกงกะหร่ี ไก หมู เน้ือ หรือทะเล กับหัวหอม มันฝร่ัง และน้ํามะขาม

220

220

220



For your convenience, all prices are inclusive of 10% service charge and government tax.

Pizzas
รายการพิซซา

Prosciutto di Parma pizza
   พิซซาหนาปารมาแฮม

Four cheese pizza
   พิซซาหนาชีสรวม

Smoked salmon pizza
   พิซซาหนาแซลมอน

Regina pizza
   พิซซาหนาแฮมกับเห็ด

Vegetable pizza
   พิซซาหนาผักรวม

Margherita pizza
   พิซซาหนามะเขือเทศ

240

240

240

240

220

220

Kids menu
รายการอาหารสําหรับเด็ก

Mini pork or beef or chicken burger served with French fries
   เบอรเกอรเน้ือหรือไก และเฟรนซฟรายส

Hotdog served with French fries
   ไสกรอกหมูและเฟรนซฟรายส

150

150

Desserts
รายการของหวาน

Nougat ice cream soufflé with honey and lavender sauce
   ไอศกรีมนูกัต พรอมซอสน้ําผึ้งและลาเวนเดอร

Apple pie tatin
   พายแอปเป ลตาแต็ง

Tiramisu
   ทีรามิสุ

Café Gourmand
   (Coffee at your choice served with homemade mini pastries)
   กาแฟกับขนมเคกช้ินเล็ก

Fresh fruit salad with mint leaves
   สลัดผลไมกับซอสใบสะระเเหน

Fresh fruit platter
   ผลไมรวมมิตรตามฤดูกาล

180

180

180

160

160

160


