
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Inspired by South American indigenous cuisine, Nómada offers a coastal dining 

experience interpreted through distinctive tastes of locally sourced produce. 
Chef Andre Josef Nweh Severino works with local farmers andfishermen to deliver 

compelling fare, bringing people together to celebrate 
the connection between different food cultures and local ingredients. 



                  SMALL PLATES 
 
 

NóMADA CRISPY CONES          THB 370 
Three types of tartare cones: salmon with soy and sesame oil,  
shrimp with house-made mayonnaise and crispy quinoa,  
crab with avocado brunoise 
ทารท์าร ์3 ชนิดเสิรฟ์ในโคนกรอบ (แซลมอนสดผสมน า้มนังาและซีอิว๊  
กุง้ผสมมายองเนสโฮมเมด และควินวักรอบผสมอะโวคาโดและเนือ้ปู) 
 
SCALLOPS WITH CRISPY QUINOA                  THB 370 
Scallops, grated Parmesan, pepper and leek sauce, crispy quinoa 
หอยเชลลอ์บชีสราดซอสพริกเหลืองและควินวักรอบ   
 
ROCK LOBSTER IN CHILEAN SAUCE          THB 370 
Rock lobster, Chilean spices, deglazed white wine 
กัง้กระดานสด ผดักบักระเทียมและซอสสไตลชิ์ลี   
 
BEEF TARTARE                      THB 370 
House-smoked diced beef fillet, local spices, grated Parmesan, 
soy-cured egg, avocado mousse, milk emulsion 
เนือ้สนัในรมควนัหั่นเต๋าผสมเคร่ืองเทศโรยหน้าดว้ยพาเมซานชีส 
และไข่แดงหมกัซีอิว๊ 
 
FRESH OYSTERS <4 Pcs.>                          THB 490 
Normandy oysters no.3, salmon roe, smoked herring pearl caviar 
หอยนางรมฝรั่งเศสเบอร ์3 เสิรฟ์กบัซลัซาแตงกวา โรยหน้าดว้ยไข่แซลมอน 
และคาเวียรร์มควนั 
 
CRAB MEAT CROQUETAS            THB 370 
Smoked crab meat, spring onions, red chili 
เนือ้ปูรมควนัผสมตน้หอม พริกแดง คลุกเกล็ดขนมปังทอด 
 
 
 

 
 
 

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



 
 
 
 

GRILLED CHORIZO                                                           THB 370 
Argentinian-style grilled sausages, chimichurri sauce 
ไสก้รอกอารเ์จนตินารมควนัย่างเสิรฟ์กบัซอสชิมิชูรี 
 
CALAMARES FRITOS        THB 350 
Fried battered squid, house-made tartar sauce 
ปลาหมกึหมกัไวนข์าวและเคร่ืองเทศชุปแป้งทอด เสิรฟ์พรอ้มซอสทารท์าร ์
 
FISH AND SHRIMP TIRADITO       THB 350 
Raw sea bass, grilled river prawns, Chilean yellow chilli sauce,  
chive, pebre condiments 
เนือ้ปลากะพงสดเสิรฟ์คู่กบักุง้แม่น้าย่างในซอสพริกเหลืองสไตลชิ์ลี 
 
CEVICHE WITH MANGO       THB 350 
Raw sea bass, mango, spices, celery, ginger, lemon juice,  
shallots, coriander 
เซบิเชปลากะพงสดหมกักบัขึน้ฉ่าย ขิง เลมอน และหอมแดง  
เสิรฟ์ในซอสมะม่วง 
 
RAW GARDEN CRUDITES                 THB 350 
Fresh vegetables, yoghurt and hummus dips 
ผกัสดประจ าวนัเสิรฟ์พรอ้มซอสโยเกิรต์และถั่วลูกไก่บด 
 
PARIHUELA (PERUVIAN SEAFOOD SOUP)      THB 350 
Peruvian recipe with seafood reduction and local spices cooked  
on open fire grill 
ซุปซีฟู้ดย่างเปลวไฟสไตลเ์ปรู 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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



                      WOOD & FIRE 
 
 

NóMADA seafood mixed grill               THB 1,850 
Whole fish, octopus, scallops with crispy quinoa, river prawns 
served with Peruvian fries and salad of the day 
ซีฟู้ดหมกัเคร่ืองเทศย่างรมควนัเสิรฟ์พรอ้มสลดั 
และมนัฝรั่งทอดสไตลเ์ปรู 
 
RIBEYE          THB 470/100g 
400 days grain fed Angus Ribeye 
เนือ้สนัแหลมย่างรมควนัเสิรฟ์พรอ้มซอส 
 
TENDERLOIN         THB 350/100g 
150 days grain fed Angus Tenderloin 
เนือสนัในย่างรมควนัเสิรฟ์พรอ้มซอส 
 
PICANHA         THB 300/100g 
Famous South American beef cut, slow-cooked on the grill 
เนือ้พิคานยาส่วนยอดนิยมในอเมริกาใต ้ย่างรมควนัเสิรฟ์พรอ้มซอส 
 
TOMAHAWK          THB 290/100g 
150 days grain fed Angus Tomahawk 
เนือสนัแหลมติดกระดูกย่างรมควนัเสิรฟ์พรอ้มซอส 
 
LAMB          THB 290/100g 
New Zealand lamb rack French cut 
ซ่ีโครงแกะนิวซีแลนดย่์างรมควนัเสิรฟ์พรอ้มซอส 
 
WHOLE FISH         THB 750 
Whole red snapper, spice emulsion 
ปลากะพงแดงหมกัเคร่ืองเทศย่างรมควนัเสิรฟ์ทัง้ตวั 
 
 
 
 
       Prices are in Thai baht, subject to 10% service charge and applicable government tax 

 
 
 
 



 
 
  
OCTOPUS                                                                                          THB 650  
Indian Ocean octopus, white wine marinade 
ปลาหมกึยกัษจ์ากมหาสมุทรอินเดียหมกัซอสเคร่ืองเทศ 
และไวนข์าวย่างรมควนั 
 
CHICKEN         THB 550 
Half-chicken, 24 hours Peruvian-style chilli paste marinade, local spices 
ไก่ครึ่งตวัหมกัซอสพริกแบบเปรูขา้มคืนย่างบนเตาถ่านเสิรฟ์พรอ้มซอส 
 
 
               All WOOD & FIRE dishes are served with varieties of sauce 
        CHIMICHURRI, AJI ROJO, THAI SEAFOOD SAUCE, THAI ROASTED CHILI SAUCE  
                   ซอสชิมิชูริ/ ซอสพริกแดงสไตลอ์เมริกาใต้/ น า้จิม้ซีฟู้ด/ น า้จิม้แจ่ว 
 
 

                       SIDE DISHES 
 

GARDEN SALAD         THB 200 

Avocado, seasonal greens, baby carrots, cherry tomatoes, peppers 
สลดัผกัออรแ์กนิกใส่อะโวคาโด 
 
BAKED POTATOES        THB 180 
Potatoes, rosemary, garlic, parsley 
มนัฝรั่งอบสมุนไพร 
 
CORN TAMALES        THB 150 
South American-style corn purée with spices, grilled in a banana leaf 
ขา้วโพดหวานผสมเคร่ืองเทศแบบชิลีห่อใบตองย่าง 
 
BABY CARROTS WITH WALNUT      THB 200 
Sautéed baby carrots, crispy garlic, walnuts, coriander sauce 
เบบีแ้ครอทผดักบักระเทียมและซอสผกัชี โรยหน้าดว้ยวอลนทั 
 
 
          
        Prices are in Thai baht, subject to 10% service charge and applicable government tax 

 
 



 
 

MASHED POTATOES        THB 160 
Slow-cooked mashed potatoes over charcoal 
มนัฝรั่งบดปรุงบนเตาย่าง 
 
GRILLED VEGETABLES                 THB 140 

Organic vegetables of the day grilled over fire 
ผกัออรแ์กนิกประจ าวนัสดจากสวนย่างดว้ยเปลวไฟ 
  
PERUVIAN FRIES        THB 130 
Peruvian deep-fried cassava  
มนัส าปะหลงัทอดสไตลเ์ปรู 
 
RICE           THB 80  
Organic Jasmine rice 
ขา้วหอมมะลิ  
 

                      DESSERTS 
 

PINNEAPPLE         THB 170 

Grilled and smoked local pineapple, toffee sauce,  
homemade coconut ice cream 
สบัปะรดทอ้งถ่ินย่างรมควนัราดซอสทอฟฟ่ีเสิรฟ์พรอ้มไอศกรีม 
มะพรา้วแบบโฮมเมด 
 
CACAO          THB 220 
Molten chocolate lava pudding, vanilla ice cream, cookie crumble, berries 
เคก้ไสช็้อกโกแลตลาวาเสิรฟ์พรอ้มไอศกรีม คุกกีค้รมัเบิล และเบอรร่ี์ 
 
PASSIONFRUIT & PAPAYA CHEESE MOUSSE CAKE     THB 180 
Locally grown passionfruit and papaya mousse cheesecake 
มูสชีสเคก้เสาวรสและมะละกอ 
 

HOMEMADE ICE CREAM AND SORBET                THB 120/scoop 
Available flavours; Mango sorbet, strawberry sorbet,  
coconut ice cream, vanilla ice cream, chocolate ice cream 
ไอศกรีมโฮมเมด; ซอรเ์บตม์ะม่วง ซอรเ์บตส์ตรอเบอรร่ี์ ไอศกรีมรสมะพรา้วกะทิ 
ไอศกรีมรสวนิลา ไอศกรีมรสช็อกโกแลต 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


