
SALADS

SMALL PLATES

 

380.-

390.-

380.-

370.-

370.-

270.-

350.-

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax.

LUNCH MENÚ

GRILLED RIVER PRAWN SALAD
Arugula Organic Cucumbers and Tomatoes from Our Farm,
And Grilled River Prawn with Homemade Seafood Sauce 
สลดัผกัออรแ์กนิคเสิรฟ์กบักุง้แม่น้ําย่างและน้ําซอสซีฟู้ด 
     

GRILLED TUNA AND AVOCADO SALAD
Grilled tuna and avocado with quinoa salad organic house leaves
สลดัคินวัพรอ้มดว้ยปลาทูน่าและอะโวคาโดย่าง

SEAFOOD CEVICHE
Local seafood marinated in lemon with spicy notes of red onion and cilantro
ทะเลรวมหมกักบัน้ํามะนาว หอมแดง ผกัชี เสิรฟ์ในซอสมะม่วง

CHORIZO GRILLED
Argentinian style grilled sausage accompany with chimichurri sauce
ไสก้รอกย่างแบบอารเ์จนตินาเสิรฟ์พรอ้มกบัชิมิชูร่ีซอส

SCALLOPS QUĺNOA POP
Scallops in their shell au gratin with Parmesan cheese in yellow pepper
and leek sauce with touches of lemon and crispy quinoa.
หอยเชลลอ์บชีสเสิรฟ์พรอ้มกบัซอสพริกเหลืองและคินวักรอบ 
 

EMPANADAS BEEF  
Fried dough stuffed with smoked meat on our grill for 4 hours over low heat
แผ่นแป้งห่อดว้ยเน้ือบด รมควนัปรุงรส

FRIED CALAMARI
ปลาหมกึหมกัไวนข์าวและเคร่ืองเทศชุปแป้งทอดกบัทารท์ารซ์อส



WOOD & FIRE

 

450.-

450.-

550.-

350.-

350.-

550.-

Prices are in Thai Baht, subject to 10% service charge and applicable government tax.

LOCAL FISH GRILLED WITH BUCATINI POMODORO  
Bucatini with Pomodoro with products from our farm and local grilled fish       
เสน้บูกาตินิผดัซอสมะเขือเทสเสิรฟ์พรอ้มปลากะพงย่าง

PICANHA GRILLED WITH FETTUCCINI PESTO 
Grilled South American popular cut with homemade pesto fettuccine
เน้ือพิคานย่าย่างเสิรฟ์พรอ้มเสน้เฟตตูชินิผดัซอสเพสโต้

SEAFOOD SAUCE SMOKE, LOCAL FISH GRILLED AND RICE WITH CORN
Chili and seafood sauce with grilled local fish accompanied by rice with corn  
ปลากระพงย่างเสิรฟ์กบัซอสพริกรมควนัและขา้ว,ขา้วโพด

GRILLED MUSHROOM AND VEGETABLE RISOTTO
Emulsified risotto with vegetables and smoked mushrooms
รีซอตโตเ้ห็ดรมควนั

PARIHUELA (PERUVIAN SEAFOOD SOUP) 
Peruvian recipe with seafood reduction and local spices cooked on our grill
ซุปทะเลสไตลเ์ปรู

PERUVIAN CHICKEN
Half chicken marinated in chili paste and spices for 24 hours, grilled and seasoned
ไก่หมกัซอสพริกแบบเปรูขา้มคืน ย่างบนเตาถ่านเสิรฟ์พรอ้มซอส

DESSERT

220.-

120.-

PINNEAPPLE
Grilled and smoked local pineapple soaked in toffee sauce 
with homemade coconut ice cream
สบัปะรดทอ้งถ่ินย่างและรมควนัแช่ทอฟฟ่ีซอสเสิรฟ์พรอ้มไอศครีมมะพรา้วทําเอง

Homemade Ice Cream (price per scoop) 
Mango, Coconut, Lemon or Strawberry 
ไอศกรีมโฮมเมด 
รสมะม่วง, รสมะพรา้ว, รสมะนาว หรือ รสสตรอเบอรร่ี์


