
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 



LUNCH MENU  
                 SALADS 
GRILLED TUNA AND AVOCADO SALAD        THB 390 

Grilled tuna and avocado with quinoa salad and organic house leaves 
สลดัควินวัเสิรฟ์พรอ้มปลาทูน่าและอะโวคาโดย่าง 
 

GRILLED RIVER PRAWN SALAD                             THB 380 

Freshly picked organic arugula organic cucumbers and tomatoes with  
grilled river prawn and homemade seafood sauce 
สลดัผกัออรแ์กนิกสดจากฟารม์เสิรฟ์กบัแตงกวา มะเขือ้เทศ  
กุง้แม่น า้ย่างและซอสซีฟู้ด 

             SMALL PLATES 
SEAFOOD CEVICHE          THB 380 

Fresh raw seafood marinated in lemon with spicy notes of  
red onion and cilantro 
เซบิเชซีฟู้ดสดหมกักบัเลมอน หวัหอมแดง ผกัชี เสิรฟ์ในซอสมะม่วง 
 

GRILLED CHORIZO                                                                       THB 370 
Argentinian-style grilled sausages, chimichurri sauce 
ไสก้รอกอารเ์จนตินารมควนัย่างเสิรฟ์กบัซอสชิมิชูรี 
 

SCALLOPS WITH CRISPY QUINOA                             THB 370  

Scallops, grated Parmesan, pepper and leek sauce, crispy quinoa 
หอยเชลลอ์บชีสราดซอสพริกเหลืองและควินวักรอบ   
 

CALAMARES FRITOS           THB 350 

Fried battered squid, house-made tartar sauce 
ปลาหมกึหมกัไวนข์าวและเคร่ืองเทศชุปแป้งทอด เสิรฟ์พรอ้มซอสทารท์าร ์
 

TEQUEÑOS                                                                                           THB 340 
Peruvian-style deep fried pastry dough, shrimp, octopus,  
house-made purple olive sauce   
เตกีโญ่สไตลเ์ปรู แป้งสาลีป้ันทอดกรอบสอดไสกุ้ง้แและปลาหมกึ  
เสิรฟ์พรอ้มซอสโอลีฟ 

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



             WOOD & FIRE 
 
 

 
GRILLED SEAFOOD WITH SPAGHETTI PERUVIAN SAUCE                   THB 380 
Spaghetti with grilled fresh seafood in Peruvian style red sauce  
cooked on the grill 
เสน้สปาเกตตีผดัซอสสไตลเ์ปรูพรอ้มซีฟู้ดย่างเปลวไฟ 
 
GRILLED PICANHA WITH FETTUCCINI PESTO                      THB 450 
Grilled South American popular cut with homemade pesto fettuccine 
เนือ้พิคานย่าย่างเสิรฟ์พรอ้มเสน้เฟตตูชินิผดัซอสเพสโต ้
 
SMOKED SEAFOOD IN CHILEAN SAUCE AND RICE WITH CORN      THB 550 
Grilled fresh seafood in Chilean style sauce cooked on the grill  
and rice with organic corn 
ซีฟู้ดย่างรมควนักบัซอสพริกสไตลชิ์ลีเสิรฟ์พรอ้มขา้วผสมขา้วโพดออรแ์กนิก 
 
GRILLED MUSHROOM AND VEGETABLE RISOTTO         THB 350 
Emulsified risotto with vegetables and smoked mushrooms 
ริซอตโตเ้ห็ดรมควนั 
 
GRILLED LOCAL FISH WITH BUCATINI POMODORO            THB 450 
Bucatini with Pomodoro with products from our farm and grilled fish 
เสน้บูกาตินิผดัซอสมะเขือเทสเสิรฟ์พรอ้มปลากะพงย่าง 
 
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 
 
WHOLE FISH                 THB 750 

Whole red snapper, spice emulsion 
ปลากะพงแดงหมกัเคร่ืองเทศย่างรมควนัเสิรฟ์ทัง้ตวั 
 
 
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/ ซอสพริกแดงสไตลอ์เมริกาใต/้ น า้จิม้ซีฟู้ด/ น า้จิม้แจ่ว 
 

 

               SIDE DISHES 
 
 

GARDEN SALAD               THB 200 
Avocado, seasonal greens, baby carrots, cherry tomatoes, peppers 
สลดัผกัออรแ์กนิกใส่อะโวคาโด 

 
PERUVIAN FRIES                  THB 130 
Peruvian deep-fried cassava  
มนัส าปะหลงัทอดสไตลเ์ปรู 
 
RICE                    THB 80 
Organic Jasmine rice 
ขา้วหอมมะลิ  
 
         Prices are in Thai baht, subject to 10% service charge and applicable government tax 



                 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 
 ไอกรีมรสมะพรา้วกะทิ ไอศกรีมรสวนิลา ไอศกรีมรสช็อกโกแลต 
 

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


