Your Happy Place

GOOD FOOD
Brings Everyone
Together

Signature Menu
Try our delicious Signature Menu loaded with a lot of food quality. You can enjoy a variety
of Signature Menu such as Breakfast, Salad and Main dish. It is an all-time best meal for everyone.

1. Healthy Breakfast Platter
Healthy breakfast with eggs,
smoked salmon, pepper ham,
tomato bruschetta, avocado,
fresh strawberry and blueberry

เมนูอาหารเชาแบบเฮลตี้
ถูกใจสายสุขภาพ
฿

370

2. Overloaded

Croissant with
Smashed Avocado
and Parma Ham

Croissant topped with smashed avocado,
scrambled eggs, Parma ham, rocket
and tomato bruschetta

ครัวซองตไขคนเสิรฟพรอม
อะโวคาโดบด และพารมาแฮม
฿
320

3. The Big Breakfast
Chipolata sausages, bacon, eggs,
rocket, tomatoes, mushroom, toast,
hash brown and baked beans
served with classic coffee or tea of your choice

เดอะ บิ๊ก เบรคฟาสต
เสิรฟพรอมกาแฟหรือชาที่คุณเลือก
฿

390

The Coffee Club l Signature Menu

Signature

Rocket salad mixed with fresh strawberries,
nuts, Parma ham and balsamic dressing

สลัดร็อคเก็ต และพารมาแฮม
฿
320

Spicy Bacon & Basil Pasta
Spaghetti, bacon, garlic, chili,
white wine, Italian basil
and parmesan cheese

สปาเก็ตตี้เบคอนผัดพริกแหง
270

฿

Ultimate Double Cheese Burger
with Truffle Fries
อัลทิเมท ดับเบิลชีส เบอรเกอร (150 กรัม)
เสิรฟพรอมทรัฟเฟลฟรายส
฿
360

Garlic Butter Roasted Salmon
Grilled salmon with garlic and butter sauce
served with cooked red quinoa,
asparagus, cherry tomatoes and rocket

สเต็กปลาเเซลมอนซอสเนยกระเทียม
฿
380

The Coffee Club l Signature Menu

Signature

Rocket Salad & Parma Ham

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Breakfast
Our vegetables and top-grade meat are sourced straight from the farm. These dishes are a dense source

Signature

1. The Big Breakfast
Chipolata sausages, bacon, eggs,
rocket, tomatoes, mushroom,
toast, hash brown and baked beans
served with classic coffee
or tea of your choice

เดอะ บิ๊ก เบรคฟาสต
เสิรฟพรอมกาแฟหรือชาที่คุณเลือก
฿

390

2. Healthy Breakfast Platter

Big
Breakfast

Healthy breakfast with eggs,
smoked salmon, pepper ham,
tomato bruschetta, avocado,
fresh strawberry and blueberry

เมนูอาหารเชาแบบเฮลตี้
ถูกใจสายสุขภาพ
฿

370

Thai-Style Rice Soup
& Side Dishes
ขาวตม
 กย
ุ
Kao Tom Set includes
1 boiled rice with
3 side dishes

ในเซตรวมขาวตมหนึ่งชาม
และสามารถเลือกกับขาว
ได 3 อยาง
฿

Step

1

Select

Step

2

1 Rice
เลอ
ื กขาว 1 อยาง

Select

Spicy Salad &
Pork Dishes

Select

Veggies &
Egg Dishes
เลอ
ื กอาหารหมวดนี้ได 2 อยาง
Stir-Fried
Sweet Pickled
Chinese Turnip

Stir-Fried
Chinese
Morning Glory

ไชโปวผด
ั ไข

ผด
ั ผก
ั บง
ุ

Stir-Fried
Chinese
Kale

Thai-Style
Omelette

Steamed
Rice

Garlic
Pork

Chinese Sausage
Spicy Salad

ขาวตม


ขาวสวย

หมูกระเทียม

ยำกุนเชียง

Salted Egg
Salad

Stir-Fried Minced
Pork with Chinese
Black Olive

ยำาไขเคม
็

+40 ฿

3

เลือกอาหารหมวดนี้ได 1 อยาง

Boiled
Rice

Add on Per Portion
เพิ่มอาหารจานละ

Step

200

หมส
ู บ
ั ผด
ั หนาำเลี๊ยบ

Add on Per Portion
เพิ่มอาหารจานละ

+60 ฿

ผด
ั คะนา
Add on Per Portion
เพิ่มอาหารจานละ

+50 ฿

ไขเจย
ี ว

The Coffee Club l Breakfast

Kao Tom Set

Smashed
Avocado

Signature

The Coffee Club l Breakfast

Classic
Omelette

Smashed Avocado

Classic Omelette

1. Smashed Avocado
with Poached Eggs
& Bacon

1. Classic Omelette Bacon
with Mixed Salad
and Tomato Bruschetta

Smashed avocado, poached
eggs, bacon, rocket and
tomato bruschetta

ไขด
 าวน้ำเสร
ิ ฟ
 พรอ
 ม
อะโวคาโดบด และเบคอน
฿

270

2. Smashed Avocado
with Poached Eggs
& Parma Ham
Smashed avocado, poached
eggs, Parma ham, rocket
and tomato bruschetta

ไขด
 าวน้ำเสร
ิ ฟ
 พรอ
 ม
อะโวคาโดบด และพารม
 าแฮม
฿

320

3. Smashed Avocado
with Poached Eggs
& Smoked Salmon
Smashed avocado, poached
eggs, smoked salmon, rocket
and tomato bruschetta

ไขด
 าวน้ำเสร
ิ ฟ
 พรอ
 ม อะโวคาโดบด
และแซลมอนรมควน
ั
฿

320

4. Overloaded
Croissant with
Smashed Avocado
and Bacon
Croissant topped with
smashed avocado, scrambled
eggs, bacon, rocket and
tomato bruschetta

ครว
ั ซองตไขค
 นเสริฟ
 พรอ
 ม
อะโวคาโดบด และเบคอน
฿

270

5. Overloaded
Croissant with
Smashed Avocado
and Parma Ham
Croissant topped with
smashed avocado, scrambled
eggs, Parma ham, rocket
and tomato bruschetta

ครว
ั ซองตไขค
 นเสริฟ
 พรอ
 ม
อะโวคาโดบด และพารม
 าแฮม
฿

320

Omelette, bacon, mixed salad,
and tomato bruschetta

ไขเจียวคลาสสิก เบคอน เสิรฟพรอมผักสลัด
฿

250

2. Classic Omelette Truffle Mushroom
with Mixed Salad
and Tomato Bruschetta
Omelette, truffle mushroom, mixed salad
and tomato bruschetta

ไขเจียวคลาสสิก เห็ดทรัฟเฟล เสิรฟพรอมผักสลัด
฿

290

Eggs
Benedict
1. Classic
Eggs Benedict
with Bacon

3. Classic
Eggs Benedict
with Pepper Ham

Eggs benedict with poached
eggs, hollandaise sauce,
mixed salad and bacon

Eggs benedict with poached
eggs, hollandaise sauce,
mixed salad and pepper ham

ไขดาวน้ำคลาสสิก
เสิรฟพรอมเบคอน

ไขดาวน้ำคลาสสิก
เสิรฟพรอมเปปเปอรแฮม

฿

270

2. Classic
Eggs Benedict with
Smoked Salmon
Eggs benedict with
poached eggs, hollandaise
sauce, mixed salad and
smoked salmon

ไขดาวน้ำคลาสสิก
เสิรฟพรอมแซลมอนรมควัน
฿

320

฿

290

4. Signature
Eggs Benedict with
Bacon and Chili Oil
Hollandaise Sauce
Eggs benedict with poached
eggs, chili oil hollandaise
sauce and bacon

ไขด
 าวน้าำซก
ิ เนเจอร
เสร
ิ ฟ
 พรอ
 มเบคอน
฿

270

Signature

Signature

The Coffee Club l Breakfast

Breakfast

of Your Choice
฿

160

Start your day well with an à la carte breakfast that uses
only the highest quality ingredients. Have your comfort food
the way you want it, healthy and delicious.

Step

1

Choose your favorite
style of eggs (extra egg 60 ฿)
เลอ
ื กประเภทของไขที่ชอบ (เพิ่มไข 60 )
฿

Step

2

Add on your favorite
toppings
เพิ่มท็อปปงตามชอบ

+60 ฿

+50 ฿
Pepper Ham

+100฿
Bacon

เปปเปอรแฮม

เบคอน

+50 ฿

Smoked Salmon

แซลมอนรมควน
ั

Grilled Chipolata
Suasages

Roasted Potato

มน
ั ฝรั่งผด
ั เกลอ
ื
พรก
ิ ไทย

+35 ฿

+35฿
Baked Beans

ถั่วอบในซอสมะเขอ
ื เทศ

Sauteed Spinach with
Salt and Pepper

ผก
ั โขมผด
ั เกลอ
ื พรก
ิ ไทย

Hash Brown

แฮชบราวน

ไสก
 รอกหมู

(40 g.)

+35 ฿

+40 ฿

+60 ฿

+60 ฿

Smashed Avocado

อะโวคาโดบด

Sauteed Mushrooms
with Salt and Pepper

เหด
็ ผด
ั เกลอ
ื พรก
ิ ไทย

Sweet
Breakfast
฿

280

Pancake with Biscoff Caramel
and Mixed Berries
Homemede pancake with biscoff caramel,
cream cheese and mixed berries

แพนเคกเบอรรี่สไตลโฮมเมด

Strawberry Waffle
Homemade waffle with fresh strawberries
and caramel whipped cream

วาฟเฟลสตรอวเบอรรี่

Coconut Pancake
Coconut-infused pancakes served
with caramelized banana and
candied cashew nuts

Signature

แพนเคกมะพราว เสิรฟพรอมกลวยคาราเมล
และเม็ดมะมวงหิมพานต

฿

150

Muesli Yoghurt with
Fresh Fruit and Granola

Signature

Yoghurt, strawberry,
sliced banana and granola

มูสลี่โยเกิรตผลไมรวม
ใสกราโนลา
Strawberry Banana
Acai Bowl
Acai bowl topped with fresh strawberry,
banana, roasted coconut chips and chia seed

อาซาอีเสิรฟพรอม
สตรอวเบอรรี่ และกลวย

Cacao Bowl
Cacao topped with banana,
granola, roasted coconut chips
and chia seed

คาคาวโบลวเสิรฟพรอมกลวย
กราโนลา และเมล็ดเจีย

Strawberry Banana
Smoothie Bowl
Blended mixed berry, fresh banana,
yoghurt topped with sliced banana,
fresh strawberry, granola and chia seed

สมูทตี้โบลวเสิรฟพรอม
สตรอวเบอรรี่ และกลวย

The Coffee Club l Breakfast

Super Bowl

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Yum

Appetizers

for you to enjoy the start of your meal. Our appetizers consist of easy bites such as soup,
fried dishes to stimulate your appetite and make you extra hungry for the main course!

Signature

Flat Grill Ham & Egg with Fries
แฟลท กริลล แฮม และไข
เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส
฿
220

Flat Grill Mushroom
and Spinach with Fries
แฟลท กริลล ผักโขม และเห็ด
เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส
฿
220

Flat Grill Parma Ham
& Rocket with Fries
แฟลท กริลล พารมาแฮม
และผักร็อคเก็ต
เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส
฿
260

The Coffee Club l Appetizers

1. Bruschetta
Sour dough topped
with Parma ham, brie cheese,
and tomato bruschetta

1

บรูสเก็ตตา
฿
160
2. Mushroom Cream Soup
ซุปครีมเห็ด
เสิรฟพรอมขนมปงกรอบ
฿
100
3. Japanese Pumpkin
Cream Soup
ซุปฟกทองญี่ปุน
เสิรฟพรอมขนมปงกรอบ
฿
100

2

Signature

3

Calamari & Chips
ปลาหมึกชุบแปงทอด
และเฟรนชฟรายส
฿
220

1. Chips & Dips
เฟรนชฟรายส
และดิปปงซอส
฿
100

1

2. Waffle Fries
วาฟเฟลฟรายส
฿
100

2

3

3. Truffle Fries
ทรัฟเฟลฟรายส
และทรัฟเฟลดิปปงซอส
฿
100

The Coffee Club l Appetizers

Chicken Wings
ปกไกทอด
฿
160

Mac N' Cheese Ball
มักกะโรนีชีสบอล
฿
120

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Plant-Based
Enjoy a variety of plant-based meals and drinks for you and your loved ones health!
With special menu, never get bored while eating for your health!

Iced Cappuccino
Oat Milk
คาปูชิโนเย็นนมขาวโอต
฿
145

Iced Cappuccino
Coconut Milk
คาปูชิโนเย็นนมมะพราว
฿
145

Iced Caramel Macchiato
Soy Milk
คาราเมลเย็นนมถั่วเหลือง
฿
145
Iced Cappuccino
Almond Milk
คาปูชิโนเย็นนมอัลมอนด
฿
135

Pad Ka Prao
Crispy Pork Plant Based
ขาวกะเพราหมูกรอบแพลนทเบส
฿
120

Beyond Burger with
Truffle Sauce and Truffle Fries
บียอนเบอรเกอรซอสทรัฟเฟล
เสิรฟพรอมทรัฟเฟลฟรายส
฿
360

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Salads
Make ‘healthy’ your lifestyle choice with a daily dose of fresh vegetables.
Get energized by the nutrients from the best ingredients sourced from best producers around the world.
Our dishes are packed with good fat
and toxins in daily your life.

Spicy Tuna Salad
Mixed salad with chili topped with tuna
served with thai spicy dressing

สลัดทูนา
฿
240

Rocket Salad
& Parma Ham

Signature

Rocket salad mixed
with fresh strawberries,
nuts, Parma ham and
balsamic dressing

สลัดร็อคเก็ต
และพารมาแฮม
฿
320

1. Grilled Chicken
with Quinoa Salad
Grilled chicken breast
Signature
with red quinoa,
spinach,
roasted pumpkin

สลัดควินัวไกยาง
เสิรฟพรอมน้ำสลัดบัลซามิก
฿
280
2. Chicken Caesar Salad
Cos lettuce, caesar dressing,
grilled chicken, bacon,
parmesan cheese, poached egg
and anchovies

สลัดซีซารไกยาง
เสิรฟคูไขดาวน้ำ และแอนโชวี่
฿
280
2

Signature

Power Bowl
Imported avocado, baby spinach, red quinoa,
radish, edamame, roasted pumpkin,
cauliflower, and cherry tomatoes topped
with balsamic glaze and olive oil

พาวเวอรโบลว
฿
260

Grilled Vegetable Salad
with Balsamic Dressing
สลัดผักยาง ซอสบัลซามิค
฿
260

The Coffee Club l Salads

1

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Pastas
We serve classic pastas with home-made Italian recipes
and wide selection of Asian cooking inspired pastas.

Truffle Mushroom
Cream Sauce Pasta
Spaghetti, mushroom, white wine,
truffle cream sauce and parmesan cheese

สปาเกตตี้ซอสครีมเห็ดทรัฟเฟล
โรยพาเมซานชีส
฿ 290

Signature

Classic Carbonara
Spaghetti, bacon, garlic
and parmesan cheese

สปาเกตตี้คาโบนาราเบคอน
โรยพาเมซานชีส
฿
270

Signature

฿

Spaghetti, bacon, garlic, chili, white wine,
Italian basil and parmesan cheese

สปาเก็ตตี้เบคอนผัดพริกแหง
฿
270

Signature

Spicy Grilled Pork Pasta
and Jaew Sauce
Spaghetti, grilled pork with fresh chili,
Thai basil and tangy Jaew sauce

สปาเกตตี้คอหมูยางซอสเเจว
฿
270

Spicy Prawns & Basil Pasta
Spaghetti, prawns, garlic, chili,
white wine and Italian basil

สปาเก็ตตี้สไปซี่กุงไวนขาว
กับใบโหระพาอิตาเลียน
฿

270

The Coffee Club l Pastas

Spicy Bacon & Basil Pasta

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

FAVE

Mains

Our mains are prepared with the best ingredients. All dishes are made from top grade meat
with mixture of Italian or Thai flavorful seasonings and variety of fresh vegetables.
that you get enough nutrients for your happy day!

Beer Battered
Fish and Chips
ฟชแอนชิป
฿
300
Grilled Salmon Nicoise
Grilled salmon
served nicoise salad

สเต็กเเซลมอนยาง เสิรฟคูกับสลัดนิซัวส
฿
380

Grilled Seabass with
Thai Spicy Hollandaise sauce
Grilled sea bass, asparagus, potato
and spicy hollandaise sauce

สเต็กปลากระพงขาวยาง
ราดซอสสไปซี่ ฮอลลันเดส
฿
380
Garlic Butter Roasted Salmon

Signature

Grilled salmon with garlic and butter sauce
served with cooked red quinoa,
asparagus, cherry tomatoes and rocket

สเต็กปลาเเซลมอนซอสเนยกระเทียม
฿
380

Grilled chicken, mashed potato, brocolini,
grilled mushroom and truffle gravy sauce

สเต็กไกยางราดซอสเกรวี่ครีมเห็ดทรัฟเฟล
฿

300

Signature
Grilled Pork with
Jaew Sauce and Sticky Rice
สเต็กหมูยาง ซอสแจว
เสิรฟพรอมขาวเหนียวดำ
฿
300
Grilled Pork Chop
with Thai Spicy Sauce
Grilled pork chop with
spicy sauce, sauteed bok choy
and garlic fried rice

พอรคชอปยาง ราดซอสกะเพรา
เสิรฟคูกับขาวผัดกระเทียม
฿
380

The Coffee Club l Mains

Grilled Chicken with
Pepper Truffle Gravy Sauce

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Burgers
Our signature burgers are made with premium grade-patties and brioche buns.
We ensure that every bites you take will be ooze of deliciousness.

The Mustard Bacon Burger (100g.)
Single imported Australian grass-fed beef,
cripsy bacon and mustard in a brioche bun

Ultimate Double Cheese Burger
with Truffle Fries
อัลทิเมท ดับเบิลชีส เบอรเกอร (150 กรัม)
เสิรฟพรอมทรัฟเฟลฟรายส
฿
360

เบอรเกอรเนื้อออสเตรเลียน (100 กรัม) เเละเบคอน
ในซอสมัสตารด
฿
260

Signature

Extra crispy breaded chicken thigh coated
in chili mayo sauce

Classic Cheese Burger (100g.)
เบอรเกอรชีสคลาสสิก
฿
230

เบอรเกอรอกไกทอดกรอบ
ราดซอสชิลลี่มาโย
฿
230

Grilled Chicken Avocado
and Cheese Sandwich
Grilled chicken avocado and cheese sandwich
served with fries

แซนดวิชอกไกอะโวคาโด และชีส
เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส
฿
280

Honey Mustard Pepper Ham
& Brie Cheese Sandwich
Honey mustard pepper ham and
brie cheese sandwich
served with mixed salad

แซนดวิชแฮมพริกไทยดำ และบรีชีส
฿
280

The Coffee Club l Burgers & Sandwiches

Spicy Chicken Burger

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Rice Bowl
We travelled across provinces to taste all well-known Thai dishes, from rice to noodle stalls
so you can enjoy the local taste here. All dishes have been made thoroughly from the best local ingredients.
You can be assured that our dishes are full of authentic Thai taste in every bite.

Pad Ka Prao Chicken
with Fried Egg
ขาวกะเพราไกไขดาว
฿
160

Pad Ka Prao Pork
with Fried Egg
ขาวกะเพราหมูสับไขดาว
฿
160

Pad Ka Prao Beef
with Fried Egg
ขาวกะเพราเนื้อสับไขดาว
฿
200

Pad Ka Prao Crispy Pork
with Fried Egg
ขาวกะเพราหมูกรอบไขดาว
฿
160

The Coffee Club l Rice Bowl

Garlic Fried Rice with Bacon
ขาวผัดกระเทียมเบคอน
฿
160

Chicken and Cashew Nuts
Fried chicken stir-fried with cashew nuts
served with steamed jasmine rice

ขาวไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
฿
160

Signature
Kao Na Kai
with Fried Egg
ขาวหนาไก ไขดาว
฿ 160

Salt and Chili
Crispy Pork
Stir-Fried crispy pork
with salt, chili and fried garlic
served with steamed jasmine rice

ขาวหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
฿
160

Signature

Stir Fried Noodle
with Pork
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู
฿
160

Pad Thai
ผัดไท

Chicken / ไก
฿

160

Prawn / กง
ุ
฿

220

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Kids Menu
Please fussy eaters with all time favorite kids menu.
We guaranteed that your kid will love it!

NEW
Kid's Carbonara
สปาเกตตี้คาโบนารา
฿
120

Kid's American
Fried rice
ขาวผัดอเมริกัน
฿
120

Hot milk
with Cocoa powder

The Coffee Club l Kids Menu

Kid's Grilled Sausage
Cheese Sandwich
Grilled sausage cheese sandwich
with tomato sauce and chips

เเซนดวิชไสกรอกชีส
เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส
฿
120

Kid’s Mac N’Cheese Ball
Fried maccaroni and cheese ball

มักกะโรนีชีสบอล
฿
120

Kid’s Pancake
Pancake with blueberry sauce
and ice cream

เเพนเคกราดซอสบลูเบอรร่ี
เสิรฟพรอมไอศกรีม
฿
120

