The Coffee Club,
Your Happy Place

GOOD FOOD
Brings Everyone
Together

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Breakfast
Fulfill yourself with our all-day breakfast menu packed with fresh ingredients and rich in nutrients.
Our vegetables and top-grade meat are sourced straight from the farm. These dishes are a dense source
of proteinand essential vitamins and minerals to help start your day off with a balanced meal.

Signature

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

เดอะ บิ๊ก เบรคฟาสต์

เสิร์ฟพร้อมกาแฟหรือชาที่คุณเลือก
฿

380

2. Healthy Breakfast Platter

Big
Breakfast

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

เมนูอาหารเช้าแบบเฮลตี้
ถูกใจสายสุขภาพ
฿

360

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

ในเซตรวมข้าวต้มหนึ่งชาม
และสามารถเลือกกับข้าว
ได้ 3 อย่าง
฿

Step

1

Select

Step

1 Rice

2

เลือกข้าว 1 อย่าง

Select

Spicy Salad &
Pork Dishes

Stir-Fried
Chinese
Morning Glory

ไชโป๊วผัดไข่

ผัดผักบุ้ง

Stir-Fried
Chinese
Kale

Thai-Style
Omelette

Crispy
Fish Salad

ข้าวต้ม

ข้าวสวย

หมูกรอบ

ยำ�ปลาสลิด

Salted Egg
Salad

Stir-Fried Minced
Pork with Chinese
Black Olive

ยำ�ไข่เค็ม

หมูสับผัดหนำ�เลี๊ยบ

Add on Per Portion
เพิ่มอาหารจานละ

+60 ฿

The Coffee Club
Poached Egg Congee
โจ๊ก เดอะ คอฟฟี่ คลับ
Thai congee with shiitake 			
mushrooms, minced pork, 			
ginger and poached egg

180

Veggies &		
Egg Dishes
Stir-Fried
Sweet Pickled
Chinese Turnip

Crispy
Pork

฿

Select

เลือกอาหารหมวดนี้ได้ 2 อย่าง

Steamed
Rice

+40 ฿

3

เลือกอาหารหมวดนี้ได้ 1 อย่าง

Boiled
Rice

Add on Per Portion
เพิ่มอาหารจานละ

Step

200

ผัดคะน้า
Add on Per Portion
เพิ่มอาหารจานละ

+50 ฿

ไข่เจียว

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

ไข่ดาวน้ำ�เสิร์ฟพร้อม
อะโวคาโดบดและเบคอน
฿

260

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

ไข่ดาวน้ำ�เสิร์ฟพร้อม
อะโวคาโดบดและพาร์มาแฮม
฿

320

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

ไข่ดาวน้ำ�เสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด
และแซลมอนรมควัน
฿

300

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

ครัวซองต์ไข่คนเสิรฟ
์ พร้อม
อะโวคาโดบดและเบคอน
฿

260

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

ครัวซองต์ไข่คนเสิรฟ
์ พร้อม
อะโวคาโดบดและพาร์มาแฮม
฿

320

Omelette, bacon, mixed salad, 			
and tomato bruschetta

ไข่เจียวคลาสสิก เบคอน เสิรฟ
์ พร้อมผักสลัด
฿

240

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

ไข่เจียวคลาสสิก เห็ดทรัฟเฟิล เสิรฟ
์ พร้อมผักสลัด
฿

280

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, hollandais sauce, 		
mixed salad and pepper ham

ไข่ดาวน้ำ�คลาสสิก
เสิร์ฟพร้อมเบคอน

ไข่ดาวน้ำ�คลาสสิก
เสิร์ฟพร้อมเปปเปอร์แฮม

฿

260

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

ไข่ดาวน้ำ�คลาสสิก
เสิร์ฟพร้อมแซลมอนรมควัน
฿

300

฿

280

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

ไข่ดาวน้ำ�ซิกเนเจอร์
เสิร์ฟพร้อมเบคอน
฿

260

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
เลือกประเภทของไข่ที่ชอบ (เพิ่มไข่       
60 )
฿

Step

2

Choose your favorite
Toppings
เพิ่มท็อปปิ้งตามชอบ

+60 ฿

+50 ฿
Pepper Ham

Bacon

เปปเปอร์แฮม

+35 ฿
Roasted Potato

มันฝรั่งผัดเกลือ
พริกไทย

+80 ฿
เบคอน

+35 ฿

Smoked Salmon

แซลมอนรมควัน

+35฿
Baked Beans

ถั่วอบในซอสมะเขือเทศ

Sauteed Spinach with
Salt and Pepper

ผักโขมผัดเกลือพริกไทย

+50 ฿

+40 ฿

Grilled Chipolata
Suasages

Hash Brown

แฮชบราวน์

ไส้กรอกหมู

+60 ฿

+60 ฿

Smashed Avocado

อะโวคาโดบด

Sauteed Mushrooms
with Salt and Pepper

เห็ดผัดเกลือพริกไทย

Sweet
Breakfast

Nutella Pancake
Pancakes smothered in nutella 		
topped with mixed berry compote

แพนเค้กนูเทลลา เสิรฟ
์ พร้อมเบอร์รส
ี ด
฿

280

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

แพนเค้กมะพร้าว เสิรฟ
์ พร้อมกล้วยคาราเมล
และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
฿

260

Signature
Muesli Yoghurt with
Fresh Fruit and Granola
Yoghurt, strawberry, 			
sliced banana and granola

มูสลีโยเกิร์ตผลไม้รวม
ใส่กราโนลา
฿

149

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

อาซาอีเสิร์ฟพร้อม
สตรอว์เบอร์รี่และกล้วย
฿

149

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

สมูทตี้โบลว์เสิร์ฟพร้อม
สตรอว์เบอร์รี่และกล้วย
฿

149

The Coffee Club l Breakfast

Super Bowl

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 antioxidants that will help you fight stress
and toxins in daily your life.

Fresh &
Healthy
Chicken Quinoa Salad
Grilled chicken breast with red quinoa,
spinach, roasted pumpkin, feta cheese
balsamic dressing and pumpkin seeds

สลัดควินว
ั ไก่ยา่ ง เสิรฟ
์ พร้อม		
น้�ำ สลัดบัลซามิก
฿

280

Chicken Caesar Salad
Cos lettuce, caesar dressing, 		
grilled chicken, bacon, 			
parmesan cheese poached egg 		
and anchovies

สลัดซีซาร์ไก่ยา่ ง เสิรฟ
์ คูไ่ ข่ดาว		
น้�ำ และแอนโชวี่
฿

260

The Coffee Club l Salads

Chili Prawns and Orange Salad
Grilled prawns, green oak, red oak, 		
baby spinach, red radish, avocado, 		
cherry tomato and orange

สลัดกุง
้ ชิลลีอ
่ อเรนจ์
฿

260

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

พาวเวอร์โบวล์
฿

240

Roasted Salmon with Asian Slaw
and Balsamic Dressing
Green Bowl
Baby spinach, broccolini, asparagus, cucumber 		
and imported avocado with caesar dressing

สลัดผักรวม เสิรฟ
์ พร้อมควินว
ั 				
฿
และน้�ำ สลัดครีมงาญีป
่ น
ุ่
260

White cabbage, red cabbage, 		
red radish and edamame

สลัดปลาแซลมอนย่าง			
เสิรฟ
์ พร้อมน้�ำ สลัดบัลซามิก
฿

290

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Appetizers
e offer a ar e y o la or ul appe er ha
or you o e oy he ar
ur appe er co
o ea y b e
o
ula e your appe e a
a e you e

are a e ro ual y re e
o your eal
uch a oup, r e
he
ra hu ry or he a cour e

Light &
Flavourful

Mac N’ Cheese
Ball
Fried maccaroni
and cheese ball

มักกะโรนีชส
ี บอล
฿

100

Flat Grilled
Mushroom Spinach
with Fries
แฟล กริลล์ ผักโขม และเ ด
เสิรฟ
์ พร้อมเฟรนช์ฟรายส์
฿

220

แฟล กริลล
์ แ ม และไข่เสิรฟ
์
พร้อมเฟรนช์ฟรายส์
฿

200

Mushroom Cream Soup
ซุปครีมเ ด เสิรฟ
์ พร้อม
ขนมปงกรอบ
฿

100

The Coffee Club l Appetizers

Flat Grilled
Ham & Egg with Fries

Chicken Wings
ปกไก่ อด
฿

Calamari & Chips
Calamari lightly dusted,
served with chips,
tartar sauce and lemon

ปลา มกชุบแปง อด
และเฟรนช์ฟรายส์
฿

220

140

Chips served 					
with dipping sauce				
(choose one tartar sauce, ketchup or chili mayo)

เฟรนช์ฟรายส์และดิปปิง
้ ซอส				

(เลือก 1 ซอส จาก ซอสทาร์ทาร์, ซอสมะเขือเทศ หรือ ซอสสไปซีม
่ าโย)
฿

100

Mixed Fries
Waffle fries and chips served 		
with dipping sauce 				
(choose one tartar sauce, ketchup or chili mayo)

เฟรนช์ฟรายรวม 2 แบบ				

(เลือก 1 ซอส จาก ซอสทาร์ทาร์, ซอสมะเขือเทศ หรือ ซอสสไปซีม
่ าโย)
฿

120

The Coffee Club l Appetizers

Chips & Dips

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

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

Classic Carbonara
Spaghetti with bacon, garlic
and parmesan cheese

สปาเก ค
้ี าโบนาร่าเบคอน
โรยพาเมซานชีส
฿

260

Spicy Bacon & Basil Pasta

Spaghetti, mushroom, white wine, 			
fresh cream, truffle and parmesan cheese

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

สปาเก็ตตีซ
้ อสครีมเห็ดทรัฟเฟิล 				
โรยพาเมซานชีส
฿

สปาเก็ตตีส
้ ไปซีเ่ บคอนไวน์ขาว			
โรยพาเมซานชีส

280

฿

Bacon Arrabbiata Pasta

Spicy Prawns & Basil Pasta

		

Spaghetti, bacon, garlic, chili, white wine, 			
tomato sauce and parmesan cheese

Spaghetti, prawns, garlic, chili,				
white wine and Italian basil

สปาเก็ตตีเ้ บคอนซอสอาราเบียตตา				
โรยพาเมซานชีส

สปาเก็ตตีส
้ ไปซีก
่ ง
ุ้ ไวน์ขาว					
กับใบโหระพาอิตาเลียน
฿

260

฿

260

260

Spicy Grilled Pork Pasta

Mushroom Chili Pasta

Grilled pork spaghetti tossed with fresh chili, 		
Thai basil and tangy Jaew sauce

Sautéed mushroom with garlic, chili, 		
tomato and topped with fried basil leaves

สปาเก็ตตีห
้ มูยา่ งซอสแจ่ว

สปาเก็ตตีเ้ ห็ดผัดพริกแห้ง

฿

260

฿

220

The Coffee Club l Pastas

Truffle Mushroom Cream Sauce Pasta

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

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.
e e you bo h el c ou e a heal h be e
o e ure
that you get enough nutrients for your happy day!

Grilled Sea Bass
with Spicy Hollandaise
Grilled sea bass, asparagus,
potato, grilled lemon and
spicy hollandaise sauce

ปลากระพงขาวย่าง
ราดซอสสไปซี่ อลลันเดส
฿

380

Grilled Salmon
Nicoise Salad
Grilled salmon, asparagus, zucchini,
red quinoa, potato, black olive,
cherry tomato, grilled lemon and
olive oil dressing

แซลมอนย่าง เสิรฟ
์ คูก
่ บ
ั สลัดนิซว
ั ส์
฿

380

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

สเ กปลาแซลมอนซอสเนยกระเ ย
ี ม
฿

Grilled Chicken Breast
with Truffle Gravy Sauce
Grilled chicken, mash potato, brocolini,
grilled mushroom and truffle gravy sauce

ไก่ยา่ ง ราดซอสเกรวีค
่ รีมเ ด รัฟเฟล
฿

295

Grilled Pork Chop
with Spicy Sauce
Grilled pork chop with spicy
sauce, sauteed bok choi
and garlic fries rice

พอร์คชอปย่าง ราดซอสกะเพรา
เสิรฟ
์ คูก
่ บ
ั ข้าวผัดกระเ ย
ี ม
฿

380

380

The Coffee Club l Mains

Garlic Butter
Roasted Salmon

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

Burgers &
Sandwiches

Our signature burgers are made with premium grade-patties.
Our beef are imported from Australia
while our juicy Chicken Burger is coated with the favorite Sriracha sauce.
We ensure that every bite you take will be ooze of deliciousness.

The Mustard Bacon
Smash Burger
Single imported Australian
grass-fed beef, cripsy bacon and
mustard in a brioche bun

เบอร์เกอร์เน้อออสเ รเลียนและเบคอน
นซอสมัส าร์ด
฿

260

Yum

Scrambled eggs with
melted cheese topped with
our signature hollandaise sauce
in a brioche bun

Classic
Cheese Burger
Single imported
Australian grass-fed beef
with cheese in a brioche bun

เบรกกีเ้ บอร์เกอร์

เบอร์เกอร์ชส
ี คลาสสิก เน้อออสเ รเลียน

฿

฿

185

220

Spicy Sriracha
Chicken Burger

Grilled Sourdough Chicken
& Avocado Toastie

Extra cripsy breaded chicken
thigh coated in Sriracha sauce

Crispy grilled sourdough sandwich with
char grilled chicken breast, fresh avocado,
rocket and imported Australian
cheddar cheese served with chips

เบอร์เกอร์อกไก่ อดกรอบ ราดซอสเผด รีราชา
฿

220

แซนด์วช
ิ อกไก่อะโวคาโด ส่เชดดาร์ชส
ี
เสิรฟ
์ พร้อมเฟรนช์ฟรายส์
฿

280

The Coffee Club l Burgers & Sandwiches

Brekkie 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.

Stir-Fired with Salt
& Chili Crispy Pork
Stir-fried crispy pork with salt, chili and
fried garlic. Served with steamed jasmine rice

ข้าว มูกรอบคัว
่ พริกเกลอ
฿

150

Classic Thai-style fried noodles with egg		
tofu, bean sprouts, peanuts and chives

ผัดไทย
Egg / ไข่
฿

150

Chicken / ไก่
฿

180

Pad Ka-Prao				
with Fried Egg
Stir-fried minced pork or chicken
with basil leaves served with steamed
jasmine rice topped with fried egg

ข้าวกระเพราไข่ดาว
฿
150

or
Chicken / ไก่

Pork / หมู

Prawn / กุ้ง
฿

200

The Coffee Club l Local Favourites

Pad Thai

Bacon Fried Rice
Fried rice with bacon, egg
and spring onion

ข้าวผัดเบคอนไข่ดาว
฿

160

The Coffee Club l Local Favourites

Chicken Cashew Nut
Fried chicken stir-fried with
cashew nuts. Served with
steamed jasmine rice

ข้าวไก่ผด
ั เมดมะม่วง ม
ิ พาน ์
฿

180

Chinese Sausage
Fried Rice
Fried rice with Chinese sausage,
egg and spring onion

ข้าวผัดไข่กน
ุ เชียง
฿

140

GOOD FOOD
Brings Everyone Together

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

Blueberries Pancake
Vanilla pancake with blueberry sauce
and ice cream

แพนเค้กราดซอสบลูเบอร์รี
เสิรฟ
์ พร้อมไอ กรีม
฿

100

Hot milk
with Cocoa powder

Grilled sausage cheese sandwich
with tomato sauce and chips

แซนด์วช
ิ ไส้กรอกชีส เสิรฟ
์ พร้อมเฟรนช์ฟรายส์
฿

100

Mac N’ Cheese
Ball
Fried maccaroni
and cheese ball

มักกะโรนีชส
ี บอล
฿

100

The Coffee Club l Kids Menu

Sausage Cheese
Sandwich with Chips

