
 

 

 

 

 

 

 

 

French pastry, Bistro, Tapas, and Catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

    We speak English 

    Nous parlons Français 

    Hablamos Español 

    Vi snakker Norsk 



LES ENTRÉES ET SALADES (สลดั, อาหารทานเล่น) 

 

Quiche…(คีช)………………………………………………… 

French salty tart with bacon, onion and cream served with salad and French dressing 

ทารตฝ์ร่ังเศส (เบคอน, หวัหอม และครีม เสริฟพร้อมสลดักบัน ้าสลดัฝร่ังเศส) 

Salade Olivier…(สลดัโอลีเวยีร์)…………………………… 

Russian salad with tune fish, egg, onion, potatoes, green bean and mayonnaise 

สลดัรัสเซีย (ปลาทูน่า, ผกัสลดั และมายองเนส)     Quiche with salad 

Moussaka…(สลดัมูสสากา)……………………………………………………………… 

Greek specialty based of lamb and aubergine served with salad 

มซูสากะเน้ือแกะ, อาหารกรีก (เมดิเตอร์เรเนียน) เสริฟพร้อมสลดั 

                                         Omelette jambon fromage…………..………… 

                                                            Egg, ham and cheese 

            ออมเลต็ฝร่ังเศสแฮมชีส 

                                         Omelette aux trois fromages……..………….. 

Omelette             Egg, blue cheese, cheddar, emmental 

             ออมเลต็ฝร่ังเศสกบัชีส 3 อยา่ง, บลชีูส, เชดดาชีส, เอมเมนทอลชีส 

Salade aux jambons et fromage……….……………….…………………….… 

Salad, tomato, onion, pepper, cooked ham, cured ham, cheese 

สลดัฝร่ังเศสแฮมชีส 

Salade Grecque…(สลดักรีก)..……………………….…… 

Salad, tomato, onion, pepper, feta cheese, olives 

สลดักรีก - เมดิเตอร์เรเนียน (มะเขือเทศ, หวัหอม, พริกไทย, เฟตาชีส, มะกอก)      Salade Grecque 



LES ENTRÉES ET SALADES (สลดั, อาหารทานเล่น) 

 

Salade aux chèvre chaud…(สลดัฝร่ังเศส)………………………………… 

Salad, tomato, onion, pepper, hot goat cheese, walnuts 

(สลดัฝร่ังเศส, ชีสแพะ, มะเขือเทศ, หวัหอม, พริกไทย, ถัว่วอลนทั) 

Caésar salade……(สลดัซีซาร์)………..........….. 

Salad, garlic bread, chicken, lemon juice, olive oil 

Oeuf bénédicte…(Eggs Benedict)…………                      

French bread, topped with ham and bacon, poached egg, and Hollandaise sauce.                           Oeuf Bénédicte 

(ไข่เบเนดิกต์ กบัแฮม และเบคอนราดซอสฮอลแลนด์บนขนมปังฝร่ังเศส) 

 

 

 

 

 

 

                      Moussaka                                                                                       Salade jambon fromage 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Salade Olivier 

 

 



Les crêpes salées (เครปฝร่ังเศส) 

 

Crêpe montagnarde…………………………..…….. 

Emmental, ham (เครปฝร่ังเศส แฮม, เอมเมนทอลชีส) 

Crêpe campagnarde………………………….……. 

Emmental, bacon, egg (เครปฝร่ังเศส เบคอน, ไข่, เอมเมนทอลชีส) 

Crêpe forestière……………………….…….……….                 Crêpe campagnarde 

Emmental, bacon, mushrooms, cream (เครปฝร่ังเศส เบคอน, เห็ด, ครีม, เอมเมนทอลชีส) 

Crêpe villageoise……………………………………. 

Emmental, bacon, onion, cream (เครปฝร่ังเศส เบคอน, หวัหอม, ครีม, เอมเมนทอลชีส) 

                                   Crêpe paysanne………………………………..…….. 

                                                              Emmental, blue cheese, goat cheese, cheddar 

    (เครปฝร่ังเศส ชีส 4 อยา่ง, เอมเมนทอลชีส, บลูชีส, ชีสแพะ, เชดดาชีส) 

                                   Crêpe végétale………………..……………………… 

        Crêpe de la maison                 Emmental, tomato, onion, pepper, reduced with white wine 

    (เครปผกั, มะเขือเทศ, หวัหอม, พริกไทย, ไวน์ขาว) 

Crêpe océane………………………………………………………………………… 

Emmental, tomato, onion, pepper, tuna fish 

(เครปฝร่ังเศส, ทูน่า, มะเขือเทศ, หวัหอม, พริกไทย, เอมเมนทอลชีส) 

Crêpe de la maison………………………………………………………………… 

Emmental, smoked salmon, spinach, onion, cream reduced with white wine 

(เครปฝร่ังเศส, ทูน่า, มะเขือเทศ, หวัหอม, พริกไทย, เอมเมนทอลชีส) 

 



Les tartines (ทาร์ทีน) 

 

Tartine au poulet…(ทาร์ทีน อู ปุเล่ท)์……………………. 

Chicken, curry sauce, cheddar, tomato, onion, pepper on slice of toasted bread 

(ทาร์ทีนไก่, ซอส, เชดดาชีส, มะเขือเทศ, หวัหอม, พริกไทย บนขนมปังโทสต)์ 

Tartine au jambon…(ทาร์ทีน อู จอร์บุง)………………… 

Curedham, tomato sauce, cheddar on slice of toasted bread                               Tartine 

(ทาร์ทีนแฮม, เชดดาชีส,ซอสมะเขือเทศ ราดบนขนมปังโทสต์)    

Tartine du terroir…(ทาร์ทีน ดู เทอร์รัว)………………………………….………… 

Ham, bacon, sliced tomato, onion, cream, cheddar on slice of toasted bread 

(ทาร์ทีนเบคอน, แฮม, มะเขือเทศ, หวัหอม, ครีม, เชดดาชีส บนขนมปังโทสต)์ 

Tartine nordique……(ทาร์ทีน นอร์ดิค)………………………………………….…. 

Smoked salmon, avocado, garlic sauce, cheddar cheese, 

(ทาร์ทีนปลาแซลมอนรมควนั, อาโวคาโด, เชดดาชีส,ซอสกระเทียม หรือซอสมะเขือเทศ ขนมปังโทสต์) 

 

 

 

 

 

 

 

Tartine nordique with garlic sauce      Tartine au jambon 

 

 

 

Tartine nordique with tomato sauce 



La cuisine Italienne (อาหารอิตาเล่ียน) 

Les pizzas…(พิซซ่า) 

Marguerite…(มาการ์ริต)………………………………….. 

Tomato, mozzarella (พิซซ่าโมซซาเรลลาชีส และมะเขือเทศ) 

Reine…(เรนน์)…………………………………………….… 

Tomato, ham, mozzarella (พิซซ่าแฮม, มะเขือเทศ และโมซซาเรลลาชีส)                Pizza végétale 

Funghi……(ฟุงกี)…………………………………………..   

Tomato, mushrooms, mozzarella (พิซซ่าเห็ด, มะเขือเทศ และโมซซาเรลลาชีส) 

Végétale……(เวจเจทเทล)……………………………………………………………… 

Tomato, mais, onion, pepper, broccoli, mushrooms, mozzarella 

(พิซซ่าผกั, มะเขือเทศ, ขา้วโพด, หวัหอม, พริกไทย, บร็อคโคล่ี, เห็ด และโมซซาเรลลาชีส) 

                                       Quatre fromages…(Four Cheeses)………..… 

                                                                    Tomato, blue cheese, goat cheese, cheddar, mozzarella 

  (พิซซ่าชีส4 ชนิด, บลูชีส, ชีสแพะ, เชดดาชีส, โมซซาเรลลาชีส) 

                                       Rustique…(เรสติค)……….………………………… 

                   La special                           Tomato, bacon, onion, egg, mozzarella 

          (พิซซ่าเบคอน, ไข่, มะเขือเทศ, หวัหอม และโมซซาเรลลาชีส 

La spéciale……(ลา สเปเซียล)์………………………………………………………… 

Bacon, onion, cottage cheese, cream 

(พิซซ่าหนา้พิเศษ, เบคอน, คอททเทจชีส,หวัหอม, และครีม) 

 



La cuisine Italienne (อาหารอิตาเล่ียน) 

Les pizzas…(พิซซ่า) 

Vesuvio…(คาโบนารา)………….…..……………… 

Tomato, bacon, onion, egg, cream, mozzarella 

(พิซซ่าเบคอน, หวัหอม, มะเขือเทศ, ไข่, ครีม และโมซซาเรลลาชีส) 

Hawaiian…(ฮาวาเอ้ียน)…………………………… 

Tomato, ham, mushrooms, pineapple, mozzarella     Pepperoni pizza 

(พิซซ่าเบคอน, มะเขือเทศ, เห็ด, สับปะรด และโมซซาเรลลาชีส) 

Pepperoni Sausage…(เปปเปอโรน่ี ซอสเซส)………………………………………… 

Tomato, pepperoni, German sausage, mozzarella 

(พิซซ่าเปปเปอโรน่ี, ไส้กรอกเยอรมนั มะเขือเทศ, และโมซซาเรลลาชีส) 

                                        Mediterraneo…(เมดเตอร์เรเนโอ)………………… 

                                                                      Shrimp, tomato, onion, garlic, parsley, mozzarella 

                                        (พิซซ่ากุง้, มะเขือเทศ, หวัหอม, สับปะรด และโมซซาเรลลาชีส) 

                                        Parma Ham .....(ปามาแฮม)...………………….. 

                                                                       Parma Ham, tomato, ,mozzarella 

                Parma ham pizza                   (พิซซ่าปาร์มาแฮม, มะเขือเทศ, และโมซซาเรลลาชีส) 

 

 

 

 

 

 



La cuisine Italienne (อาหารอิตาเล่ียน) 

Les pâtes……(พาสตา้) 

Carbonara…(คาโบนารา)………………………………. 

Pasta with bacon, onion, white wine, raw egg, cream 

(พาสตา้เบคอน, หวัหอม, ไวน์ขาว, ไข่, และครีม) 

Forestière…(ฟอเรสเทียร์)……..………………………… 

Pasta with ham, mushroom, onion, cream      Pâtes Carbonara 

(พาสตา้แฮม, เห็ด, หวัหอม, และครีม)       

Pistou…………(พิสทู)……………………………………………………………….… 

Pasta with basil, garlic and olive oil 

(พาสตา้โหระพา, กระทียม, น ้ามนัมะกอก) 

                             Nordique…(นอร์ดิค)…………………….….………….…… 

                                                   Pasta with salmon, spinach, onion, white wine, cream 

                             (พาสตา้ปลาแซลมอน, ผกัโขม, หวัหอม, ไวน์ขาว และครีม) 

                             Pasta ciciliana…(พาสตา้ ซิซิเล่ียนนา)………...………..… 

Pasta nordique                       Pasta with tomato, onion, garlic, pepper, black olives, chicken 

(พาสตา้ไก่, มะเขือเทศ, หวัหอม, กระเทียม, พริกไทย, มะกอกด า) 

 

 

 

 

 

 

 



Le fast food 

Les hamburgers…(แฮมเบอรเ์กอร)์ 

Le simple………………………………………….………. 

Beef, salad, tomato, onion, cucumber (แฮมเบอร์เกอร์เน้ือ) 

Le cheese………………………………………….…….. 

Beef, salad, tomato, onion, cucumber, cheese (แฮมเบอร์เกอร์เน้ือ และชีส)     Le bacon cheese 

Le bacon cheese…………………………………………………………………..…… 

Beef, salad, tomato, onion, cucumber, cheese, bacon (แฮมเบอร์เกอร์เน้ือ, เบคอน และชีส) 

Le complet……………………………………………………………………………… 

Beef, salad, tomato, onion, cucumber, cheese, bacon, egg 

(แฮมเบอร์เกอร์เน้ือ, เบคอน, ไข่ และชีส) 

                                       Le poulet……………………………………………… 

                                                                    Chicken, salad, tomato, onion, cucumber 

                             (แฮมเบอร์เกอร์ไก่) 

                                       Le poulet au fromage…………..…….………… 

                                                                    Chicken, cheese, salad, tomato, onion, cucumber 

               Le fermier                              (แฮมเบอร์เกอร์ไก่ และชีส) 

Le fermier…………………………………………..… 

Pork fillet, salad, tomato, onion, cucumber 

(แฮมเบอร์เกอร์หมู) 

Le fermier au fromage………………………….. 

Pork fillet, cheese, tomato, onion, cucumber 

(แฮมเบอร์เกอร์หมู และชีส) 



La cuisine Espagnole (อาหารสเปน) 

Tortilla…(ตอร์ติยา)……………………………………… 

Omelet with potato and onion (ออมเลต็มนัฝร่ัง และหวัหอม) 

Gazpacho…(แกสแพชโช)………….……………………. 

Cold tomato soup with onion and pepper (ซุปเยน็มะเขือเทศ หวัหอม และพริกไทย)       Melon con jamón 

Melon con Jamón…(เมล่อน คอน คามอน)……………………………………..….… 

Melon with cured ham (แฮม กบัเมล่อน) 

                                    Milhoja de cabra…(มิโลคา เดอ คาบรา)…………..… 

                                                                Puff pastry with goat cheese cream (พฟัไส้ครีมชีสแพะ) 

                                    Paella…(ปาเอยา)……………………..…..………....… 

                                                                Spanish plate with rice, seafood, chicken and vegetables 

Paella                                 (ขา้วผดัสเปน, ทะเล, ไก่ และผกัต่างๆ) 

Pollo con ajo……(โพโย คอน อะโค)………………………………………………… 

Chicken with garlic and White wine (ไก่ผดักระเทียม และไวน์ขาว) 

Pasta con chorizo…(พาสตา้ คอน โชริโซ่)………………………………………… 

Pasta with chorizo, tomato, pepper and onion (พาสตา้โชริโซ่, มะเขือเทศ. พริกไทย และหวัหอม) 

Calamares Catalán…(คารามาเรซ  กาตาลนั)…………… 

Squids with tomato, pepper, garlic, onion reduced in white wine 

(ปลาหมึกผดัมะเขือเทศ. พริกไทย, กระเทียม, หวัหอม และไวน์ขาว) 

                                                                                                                                             Calamares catalan 

        



La cuisine Espagnole (อาหารสเปน) 

 

Tablas de charcutería…(ทาบลาส เดอ ชากุเทเรีย)………………………………..… 

Ham, cured ham, salami, meat loaf and chorizo accompanied with bread  

(แฮม, ซาลาม่ี, มีทโลฟ และโชริโซ่  เสริฟพร้อมขนมปัง)  

Tablas Española………(ชุดทาปาส สเปน)………………………………………….… 

Cured ham, chorizo, cheese, Spanish omelet, squids accompanied with bread 

(แฮม, โชริโซ่, ชีส , ไข่เจียวสเปน, ปลาหมึก เสริฟพร้อมขนมปัง) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Tablas 

 

Les assiettes (European fast food) 

Assiette Française………………………….……….. 

Eggs, cured ham, French fries (ไข่ดาว, แฮม, เฟรนช์ฟรายด์ ) 

Assiette allemande………………………………….. 

Eggs, German sausages, bacon, toasted bread 

(ไข่ดาว,ไส้กรอกเยอรมนั , เบคอน, ขนมปังโทสต์)         Assiette 

Assiette anglaise………………………….…………. 

Eggs, bacon, French fries, toasted bread (ไข่ดาว,เบคอน, เฟรนช์ฟรายด์, ขนมปังโทสต)์ 



Les plats (main course) 

Poulet aux champignons………………………...… 

Chicken with mushrooms (เสตก็ไก่, เห็ด) 

Filet de porc a la Normande………………….….. 

Pork filet with cider, apples and cream (เสตก็หมู, แอบเป้ิล และครีม) 

Côtes de porc aux légumes…………..…………….                       cotes d’agneau 

Pork chop with vegetables (เสตก็หมู พอร์กชอพ, และผกั) 

                                     Entrecôte au poivre……………………..……….… 

                                                                  Rib-eye from New-Zealand with pepper 

                            (นิวซีแลนดริ์บอายเสตก็เน้ือพริกไทย)  

                                     Faux filet maitre d’hôtel……………….………... 

                                                                  Strip loin from New-Zealand with garlic butter “maitre d’hôtel” 

                                                                  (นิวซีแลนด์สตีพ-ลอยด์เสตก็เนือ้เนยกระเทียม) 

              Faux filet                               Côtes d’agneau sauce rouge……………….…….. 

                                                                  Rating lamb from New-Zealand with red sauce 

                            (นิวซีแลนดข์าแกะเสตก็ ซอสแดง) 

 

 

 

 

 

 



Les poissons et fruits de mer (อาหารทะเล) 

 

                                      Filet de saumon au beure blanc……………… 

                                                                    Salmon fillet with white butter sauce  

                                      (แซลมอนเสตก็ ซอสเนยขาว) 

                                      Filet de panga sauce hollandaise…………...… 

                                                                  Pangasius Fillet with hollandaise sauce 

             Filet de saumon                     (เนือ้ปลาแพนกาเซียส ดอร์ร่ีซอสเนยขาว) 

Moules marinière.……………………….……………………………………..…… 

Steamed New Zealand mussels with shallot and white wine 

(หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบซอสไวน์ขาว) 

Moules gratinées…….………………………………….…..………………….…… 

New Zealand mussels baked with cheese (หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ อบชีส) 

Coquille Saint Jacques a la Dijonnaise………………………………….…... 

Steamed New Zealand scallop with mustard sauce (หอยเชลล์นิวซีแลนด์ อบซอสมสัตาด) 

 

 

 

 

 

 

 

          NZ Mussels baked with cheese          NZ Scallop steamed with mustard sauce 

 

 



Le menu enfant (เมนูเดก็) 

Sausage and French fries………………….………………. 

Frankfurt sausage with French fries (ไส้กรอกเยอรมนั, เฟรนช์ฟรายด์) 

Pasta to choose...……………………………………………… 

Choose your pasta between our menu (เลือกในเมนูพาสตา้) 

Small pizza to choose……………………………………...… 

Choose your pizza between our menu (เลือกในเมนูพิซซ่า)     Children’s menu 

Small hamburger or cheeseburger…………………….… 

Small hamburger with French fries (แฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายด์) 

Crêpe to choose………………………………….…………….. 

Choose your crêpe between our menu (เลือกในเมนูเครปฝร่ังเศส) 

 

 

 

 

 

Turtle hamburger (แฮมเบอร์เกอร์เต่า)                                                            Crêpe (เครป) 

 

 

                                                  Sausage and French fries (ไสก้รอกเยอรมนั และเฟรนช์ฟรายด์) 

 

All children’s menu are served with 1 scoop Ice cream 

(เมนูเด็กทุกเมนู เสริฟพร้อมไอศกรีม 1 สคูป) 



Les crêpes sucrées (เครปหวาน ฝร่ังเศส) 

Crêpe au sucre……………………………….………….. 

French crepe with sugar (เครปไอซ่ิง) 

Crêpe sucre et citron…………………..……………... 

French crepe with sugar and lemon (เครปไอซ่ิง มะนาว) 

Crêpe a la confiture…………………………………… 

French crepe with jam (เครปแยม, สตอเบอร่ี, ส้ม, บลูเบอร่ี)               Crêpe 

Crêpe aux deux chocolats…………………………… 

French crepe with white and black chocolate (เครปชอคโกเลตขาว และด า) 

Crêpe chocolate banana………………………..……. 

French crepe with black chocolate and banana (เครปชอคโกเลต กลว้ย) 

Les Russes (รัสเซีย แพนเค้ก) 

                                    Blinis aux pommes……………………….…………. 
                                                               Russian pancake with apple pieces and whipped cream 

    (แพนเคก้ รัสเซีย, แอปเป้ิล, วปิครีม) 

                                    Blinis aux raisins………..………….……………….. 

                                                               Russian pancake with raisins, rum and whipped cream 

                           (แพนเคก้ รัสเซีย, เรซ่ิน, รัม, วปิครีม) 

Les flambées (ฟลอเบ่) 

Crêpe Marseillaise……………………………………..   

Crepe with black chocolate and Ricard (เครปชอคโกเลต, แอลกอฮอล์แอนนีส) 

Crêpe Suzette…………………………………………… 

Crepe with caramelized butter and Grand Marnier (เครปเนยคาราเมล, แอลกอฮอลส้์ม) 



La patisserie (เคก้) 

Éclair (chocolate, coffee or vanilla)…………… 

(เอแคร์ชอคโกเลต, กาแฟ หรือ วนิลา) 

Flan pâtissier nature……………………………… 

(ฟรอ พาสทรีเซีย) 

Flan pâtissier (raisin or coconut)………………           Tartelette pêche amande 

(ฟรอ พาสทรีเซีย, ลูกเกด หรือมะพร้าว) 

                                      Tartlet peach and almond…………………….…. 

                             (ทาร์ตพีช และอลัมอนด์)     

                                      Tartlet pear and almond……………………...…. 

                             (ทาร์ตแพร์ และอลัมอนด์)  

Coconut tartlet                                      Tartlet  coconut…(ทาร์ตมะพร้าว)……….…..…..… 

Limon tartlet…(ทาร์ตมะนาว)….………………………….……………………….…. 

Clafouti with apple……(คลาฟูติแอปเป้ิล)…..…………………………………….… 

Clafouti chocolate pear…(คลาฟูติชอคโกเลต แพร์)……….…………….………..… 

Two chocolates mousse……..……………………. 

(มูสชอคโกเลตขาว และด า)  

White chocolate mousse……………………….… 

(มูสชอคโกเลตขาว) 

Strawberry mousse………………………….….… 

(มูสสตอร์เบอรร่ี)                                                   Bavarois passion fruit 

Passion fruit mousse…(มูสเสาวรส)……………… 

 



La patisserie (เคก้) 

 

Sarunya…(เคก้สรัญญา)…………………………... 

Paris-Brest…(ปารีส เบรส)…………………........ 

Saint Honoré…(เซนท ์โอโนเร่)……………….... 

Moka……(มอคค่า)……………………………..….  

Mille feuilles…(นโปเลียนเคก้)…………………... 

Opéra……(โอเปร่าเคก้)……………………….……                              Opéra 

Symphonie…(ซิมโฟน่ีเคก้)…………....………..… 

Montsquieu…(มอนเทสคีเออร์เคก้)……………..… 

                                            Belvédère……(เบลเวเดอร์เคก้)………………….… 

                                            Montparnasse…(มองพรานาสเคก้)…………….… 

                                            Choc-orange…(เคก้ชอคโกเลตส้ม)……………..… 

                       Mille feuilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les coupes glacées (ไอศกรีม) 

Dame blanche………………………………………….. 

Vanilla ice with chocolate sauce(ไอศกรีมวนิลา ราดชอคโกเลต) 

Chocolat liégeois……………………………….………. 

Vanilla and chocolate ice with whipped cream and chocolate sauce 

(ไอศกรีมวนิลาและชอคโกเลตวปิป้ิงครีม, ทอปป้ิงชอคโกเลต) 

Banana split………………………………………….… 

Vanilla, strawberry, chocolate ice with banana, whipped cream and chocolate sauce 

(ไอศกรีมสตอเบอร่ีและชอคโกเลต กบักลว้ย วปิป้ิงครีม, ทอปป้ิงชอคโกเลต) 

Fraisemelba………………………………………….… 

Strawberry ice, strawberry fruit, whipped cream and strawberry sauce 

(ไอศกรีมสตอเบอร่ี วปิป้ิงครีม, ทอปป้ิงสตอเบอร่ี) 

                                    Coupe sunrise…………………………….…………... 

                                                                Chocolate and green tea ice and chocolate sauce (ไอศกรีมชอคโกเลต,ชาเขียว) 

                                    Coupe éxotique……...………………………………... 

                                                               Coconut and chocolate ice, whipped cream and chocolate sauce 

    (ไอศกรีมมะพร้าว,ชอคโกเลต, วปิป้ิงครีม, ทอปป้ิงชอคโกเลต) 

                                    Coupe bolero…………………………………………... 

                                                               Strawberry and vanilla ice with strawberry fruit and caramel sauce 

                (ไอศกรีมสตอเบอร่ี, วนิลา, วปิป้ิงครีม, ทอปป้ิงคาราเมล) 

Coupe Hawaïenne………………………………….. 

Chocolate, vanilla and coconut ice cream with pine apple fruit and chocolate sauce                        Milkshake with cream 

(ไอศกรีมชอคโกเลต, วนิลา, มะพร้าว กบัสับปะรด, ทอปป้ิงชอคโกเลต)         

Iced milkshake………………………………..…… 

Whipped ice cream with milk (ไอศกรีมป่ันกบันม) 



Les boissons (เคร่ืองด่ืม) 

Fresh orange juice…(น ้าส้ม)…………………….……   

Freshlemonjuice…(น ้ามะนาว)……………………....…. 

Sodas coca cola, fanta, sprite, 7up, tonic………….… 

Water……(น ้าเปล่า)………………..…………………...… 

Sparkling water…(โซดา)……………………….…..… 

Heineken 330 ml…(เบียร์โฮเนเกน้ ขวดเล็ก)……..…………....                fresh orange juice 

                                          Heineken 640 ml…(เบียร์โฮเนเกน้ ขวดใหญ่)………….… 

                                          Singha 330 ml…(เบียร์สิงห์ ขวดเล็ก)……………..…...... 

                                          Singha 500 ml.…(เบียร์สิงห์ ขวดใหญ่)…………….…..... 

                                          Spirits without soda (glass)…….................... 

                                                                          Whisky, cognac, rum, gin, vodka, tequila(วิสก้ี/วอดกา้ไม่ผสมโซดา) 

                                          Spirits without soda high quality (glass)170 

                                                                          Black label, Bombay saphir…(เหลา้ไม่ผสมโซดา) 

Liquor without soda………………………………. 

Amareto, bayley’s, Malibu, triple sec (มาลิบูไม่ผสมโซดา) 

Cuba libre…………………………………………..… 

Rum with coca-cola (เหลา้รัมผสมโคก้) 

Gin tonicWhiky cola………………………………….… 

Whisky with coca-cola (เหลา้วิสก้ีผสมโคก้) 

Gin tonic………………………………………………           Vodka lemon 

Gin wit tonic soda (จินโทนิค) 

Vodka orange………………………………………. 

Vodka with orange juice(วอดกา้ผสมน ้าส้ม) 

Vodka lemon………………………………………… 

Vodka with lemon juice (วอดกา้ผสมน ้ามะนาว) 



Les cocktails (คอ็กเทล) 

Kir…(เคียร์)…………………………………………………… 

White wine, grenadine syrup 

Mojito…(มอริโต)้………………………………………..…… 

Rum, lime juice, mint, Sprite 

Caipirinha…(ไครปิรินยา…………………………………… 

Cachaça, lime, sugar 

Tequila sunrise…(ตากิล่า ซนัไรซ์)………………...........… 

Tequila, orange juice, grenadine syrup Kir 

                                        Punch…(พนัส์)….…….…..………………….…… 

                                                                       Rum, orange juice, pine apple juice, grenadine syrup, sugar 

                                                                       Sangria…(ซงักรียา่)……………………..………… 

                                                                          Wine, gin, triple sec, orange juice, pine apple juice, fruit slice, cinnamon, sugar 

Blue lagoon…(บลูลากนู)……….……………………… 

Vodka, curaçao, limon juice 

Blue Hawaiian…(บลูฮาวาเอ้ียน)……………..……… 

White rum, curaçao, pine apple juice, coconut milk 

Margarita…(มาการิตา้)…………………………….… 

Tequila, triple sec, lime juice               Piña colada 

Piña colada…(พินยา่ โคลาดา)…………………………………………..…………… 

Rum, pine apple juice, coconut milk 

Kiss cool……(คิส คูลล)์……………………………………………………..………… 

Vodka, mint liquor, curaçao 



Les vins (ไวน์) 

Redwines…(ไวนแ์ดง) 

Glass of redwine…………………………….……….…. 

Australian (bottle)……………………….………….…. 

Argentinian (bottle).…..……..………………….……. 

Chilean (bottle)……...….…….…………..…….……..… 

Spanish (bottle)……….…….………………..………….. 

Italian (bottle)……….…...………………….…………... 

French (bottle)..…….……………………………..……... 

Rosé wine…(โรเซ่ไวน์) 

                                      Glass of rosé wine…………………………………… 

                                     Australian (bottle)…………………………......……. 

                                     Spanish (bottle)…………….…….…….…....….....….. 

                                     French (bottle)………………………...……………..… 

White wine…(ไวนข์าว) 

Glass of white wine…………………………………. 

Australian (bottle)……….…………………………… 

Argentinian (bottle)……………..…………..……… 

Chilean (bottle)………………………………………… 

Spanish (bottle)…………….….………………….…….. 

Italian (bottle)…………………………………….…….. 

French (bottle)…….…….……………………..….…… 



Les petit déjeuners (อาหารเชา้) 

Le Français…(อาหารเชา้แบบฝร่ังเศส)………………………… 

Hot Coffee/Tea, croissant (กาแฟร้อน, ลาเต,้ คาปูชิโน่, ชา กบัครัวซองค)์ 

L’Espagnol……(อาหารเชา้แบบสเปน)…………………………. 

Hot Coffee/Tea, toasted bread with tomato 

(กาแฟร้อน,ลาเต,้คาปูชิโน่,ชา กบัขนมปังโทสต)์ 

L’Andalou……(อาหารเชา้แควน้อลัดาลูเซีย, สเปน)…………….                         Le Français  

Thick chocolate and churros (โดนทัสเปน – ชูโรส กบัชอคโกเลตครีม) 

Le Norvégien…(อาหารเชา้แบบนอร์เวย)์………………………………………………… 

Hot coffee/Tea, toasted bread, bacon, egg 

(กาแฟร้อน, ลาเต,้ คาปูชิโน่, ชา กบัขนมปังโทสต,์ เบคอน, ไข่ดาว) 

L’Allemand……(อาหารเชา้แบบเยอรมนั)………………………………………….…..… 

Hot coffee/Tea, bread, pâté, ham, german sausage, bacon, eggs 

(กาแฟร้อน, ลาเต,้ คาปูชิโน่, ชา กบัขนมปังโทสต,์ แฮม, ไส้กรอกเยอรมนั, เบคอน, ไข่ดาว) 

L’Anglais……(อาหารเชา้แบบองักฤษ)……………………………….….……………….. 

Hot coffee/Tea, toasted bread, jam, beans, bacon, eggs 

(กาแฟร้อน, ลาเต,้ คาปูชิโน่, ชา กบัขนมปังโทสต,์ แยม, ถัว่บด, เบคอน, ไข่ดาว) 

 

 

 

 

 

 



Les petit déjeuners (อาหารเชา้) 

 

Croissant…(ครัวซองคฝ์ร่ังเศส)………………….…..… 

                                                              French specialty pastry for breakfast 

                                   Croissant au chocolat…………………….………. 

    Variety of French pastry                 Croissant with chocolate (ครัวซองคฝ์ร่ังเศส ไส้ชอคโกเลต) 

Croissant aux amandes……………………………… 

Croissant with almond cream (ครัวซองคฝ์ร่ังเศส ไส้ครีมอลัมอนด์) 

Pain au chocolat…………………….……….………… 

Croissant dough with chocolate (ครัวซองคโ์ด ไส้ชอคโกเลต)             Small French pastry 

Chocolat coco…………………………………………….   

Croissant dough with chocolate and coconut cream (ครัวซองคโ์ดชอคโกเลต ไส้ครีม) 

Pain aux raisins……………………………………….          

Brioche with vanilla cream and raisins (ขนมปังลูกเกด วนิลาครีม) 

 

 

 

    Sweet petit fours                                                                                                                         French christmas cake 

 

 

 

 

                                                                                Strawberry cake 

 

 



Les cafés (กาแฟ) 

Expresso……………………….Hot:  

Short black coffee (กาแฟร้อน ไม่ใส่นม) 

Café crème…………………….Hot:  

Coffee with short milk (กาแฟร้อน ใส่นมเล็กนอ้ย) 

Café au lait……………………Hot:    …………Iced:                   Café de Paris 

Coffee with milk (กาแฟลาเต ้ร้อน, เยน็) 

Capuccino……………………Hot:    ………..…Iced:  

Coffee with cream of milk (กาแฟคาปูชิโน่ร้อน, เยน็) 

                                  Café viennois…………….Hot:    …………..Iced:  

                                                            Coffee with whipped cream (กาแฟลาเต ้ใส่ครีม ร้อน, เยน็) 

                                  Café irlandais…………………………………Hot:  

                                                            Black coffee with whiskey and whipped cream (กาแฟด าร้อน ผสมวสิก้ี ใส่ครีม) 

    Coffee with macaroon               Café frappé.…………………….……..……….Iced:  

                                      Black coffee whipped with ice cube (กาแฟด าเยน็, อเมริกาโน่) 

Café glacé……………………………………………………….…………..…Iced:  

Ice coffee with milk mixed vanilla ice cream and whipped cream (กาแฟลาเตเ้ยน็ กบัไอศกรีมวนิลา และวปิครีม) 

Thai tea.…………………………………………………………….…..….…Iced:  

Ask for our type of teas (ชานมเยน็) 

 

 

 


