อาหารเช้า
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

สลัด
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

- ไข่ดาว หรือ ไข่กวน
- ขนมปั งขาว หรือ โฮลวีท
- เพิ่มแฮชบราวน์ 60 บาท
- เพิ่มเนย, แยม หรือ โทส 15 บาท

1

บิก
๊ เบรคฟั สต์

- นํ้ าสลัดขิงงาคัว
่
- ฮันนี่มัสตาร์ด
- เลม่อนโยเกิร์ต

199

มินิเบรคฟั สต์

เลือก 1 รายการ
- เฟรนช์ฟรายส์
- ผักสลัด
- สลัดมันฝรัง่ สไตล์เยอรมัน ( +25 )
- มันฝรัง่ ทอด ( +25 )

เลือกนํ้ าสลัด

สลัดมังสวิรัติ 79.สลัดอกไก่ย่าง 109.สลัดเนื้อโพนยางคํา 169.สลัดแซลม่อน 179.-

ไข่2, เบคอน2, ไส้กรอก2, แฮชบราวน์, โทส2,
เนย1, แยม1

2

เบอร์เกอร์&ซับ
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

20

แฮมเบอร์เกอร์

219

เนื้อพรีเมี่ยม, มะเขือเทศ, ผักสลัด, หัวหอมย่าง,
ซอสมะเขือเทศ,มายองเนสโฮมเมด
• เพิ่ม เบคอน+30 ชีส+20 ฮาลาพิโน่+15

21

129

คลับแซนวิช

159

ซับแซนวิชไก่ทอด

179

การ์เด้นซับแซนวิช

149

เบคอน, ผักสลัด, มะเขือเทศ, ไข่, ซอสมะเขือเทศ
และมายองเนส

เบคอน2 หรือ ไส้กรอก2, ไข่2, โทส2, เนย1, แยม1

ของว่าง
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
10
3

เบรคฟั สต์เบอริโต้

ชิพซัลซ่า

79

แผ่นข้าวโพดกรอบ เสิร์ฟพร้อมซัลซ่าโฮมเมด

149

22

ซอสเทาซันด์ไอแลนด์, ขนมปั งและไก่ทอด,
ผักสลัด, มะเขือเทศ, ชีส

ตอร์ตีญ่าห่อด้วยไก่, เบคอน, ไข่, มันฝรัง่ ,
ซอสสไปซี่มายองเนส, มะเขือเทศ, หัวหอม, ชีส
• เพิ่ม ฮาลาพิโน่ +15.-

4

ออมเล็ต

129

11

แพนเค้ก

149

12

เสิร์ฟพร้อมไซรัป, ไข่2, เบคอน2, เนย

บลูเบอร์รี่แพนเค้ก

13

- ไก่ 69
- หมู 69
- ก้้ง 89
- ทะเล 89

99

24

14

69-89

มันฝรัง่ ทอดสไตล์เยอรมัน

79

บร้าทคาร์ทอฟเฟล็น เสิร์ฟพร้อมเบคอน
และหัวหอม

169

• เพิ่ม แพนเค้ก +50.-

ข้าวต้มทรงเครื่อง

โรลชีสผักขมทอด

แตงกวา, มะเขือเทศ, ผักสลัด, มะกอก, ชีส,
ซอสมายองเนส

ซับแซนวิชไส้กรอก
บราสเวอร์ส

179

ไส้กรอกบราสเวอร์สย่าง, ผักสลัด, มะเขือเทศ,
ซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ด

เสิร์ฟพร้อมไซรัป, ไข่2, เบคอน2, เนย

7

23

ไม่มีน้ํ าจิม
้

• เพิ่ม แพนเค้ก +50.-

6

79

4 ชิน
้

ไข่ 3 ใบกวนกับแฮม, ชีส และ มะเขือเทศ, โทส2,
เนย1

5

ขนมปั งกระเทียม

15
16

สลัดมันฝรัง่ สไตล์เยอรมัน
เฟรนช์ฟรายส์

ข้าวหอมมะลิ (ถ้วย)

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

25

79
79
19

บียอนด์เบอร์เกอร์

เนื้อสัตว์ที่ทํามาจากพืช, มะเขือเทศ, ผักสลัด,
หัวหอม, ซอสมะเขือเทศ, มายองเนส,
และขนมปั งแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมด

219

แม๊กซิกัน
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
30

เบอริโต้

พิซซ่า - สปาเกตตี้
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

เพิ่มฮาลาพิโน่ 15 บาท
เพิ่มครีมเปรีย
้ ว 30 บาท

พิซซ่าบางกรอบ ขนาด ศก.30 ซม. 8 สไลด์
เพิ่มพิเศษ
เนื้อ หรือ ชีส 50.ผัก 30.-

159 - 289

พริกหวาน, หอมใหญ่, มะเขือเทศ, ข้าวโพด,
ถัว
่ แดง ผัดเคล้าแม๊กซิกันสไปซ์
ห่อในแป้ งตอตีญ่าบางน่้มโฮมเมด 100%
เสิร์ฟพร้อมครีมเปรีย
้ วและซัลซ่าซอส

40

นานาชาติ
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
- เปลี่ยนเป็ นสลัดมันฝรัง่ , ฟรายส์ หรือ มันผัดได้
- เปลี่ยนซอสเป็ นซอสพริกไทยดํา หรือ เกรวี่ซอสได้

50

พิซซ่ามาร์การิต้า

229

41

เพพเพอโรนี

279

ฮาวายเอีย
้ น

299

มีทเลิฟเว่อร์

349

มังสวิรัติ

299

5 ฤดูกาล

329

51

มิก
๊ ซ์ซอจเซจ

249

บราสเวิร์ส

169

เสิร์ฟด้วยไส้กรอกสไตล์เยอรมัน 5 แบบ
พร้อมซอสมะเขือเทศ มัสตาร์ด และฟรายส์

เพพเพอโรนีแบบเผ็ดที่ปร้งด้วยเครื่องเทศ
สไตล์อิตาเลี่ยน
42

189

พายเนื้อเสิร์ฟคู่กับ
มันฝรัง่ ทอด และนํ้ าเกรวี่

ชีสท็อปใบโหระพา

• มังสวิรัติ 159.- อกไก่ 179.- โพนยางคํา 289.-

พายเนื้อ

สัปปะรด, แฮม, ชีส

31

เคซะดีญ่า

159

แผ่นแป้ งสอดไส้ด้วยชีส, มะเขือเทศ, พริกหวาน,
อกไก่ผัดเคล้าแม๊กซิกันสไปซ์ ย่างจนหอมกรอบ
เสิร์ฟพร้อมซัลซ่า

43

เบค่อน, แฮม, ไส้กรอกหมู, เพพเพอโรนี, เห็ด
44

ผักขม, มะกอกดํา,มะเขือเทศ, หอมใหญ่, เห็ด
45

52

ไส้กรอกเยอรมันย่าง เสิร์ฟคู่ซอสมัสตาร์ด
และมันฝรัง่ ทอด

แฮม, มะกอกดํา, เห็ด, พริกหวาน, มะเขือเทศ

32

นาโชว์

53

199

แผ่นข้าวโพดทอดกรอบ
อบชีสพร้อมกับไก่แม๊กซิกัน,ซัลซ่าซอส,ถัว
่ แดง
โรยด้วยพริกหวาน มะเขือเทศ และครีมเปรีย
้ ว

33

#40

#41

#42

#45

ซานตาเฟ่ แร๊พ

179

46

แม๊กซิกันชีสโบลว์

149

47

ทาโก้สลัด

209 - 289

์ ในถ้วยตอตีญ่ากรอบเสิร์ฟพร้อม
สลัดแม๊กซิกันเสริฟ
ซัลซ่า และ ครีมเปรีย
้ ว

199

54

48

สปาเก็ตตีค
้ าโบนาร่า

159

55

ไก่มอสซาเรลล่า

219

56

กอร์ดองเบลอ

239

พอร์คชอป

199

สเต็กไก่

179

สเต็กแซลมอน

279

สเต็กเนื้อนํ าเข้า

599

เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรัง่ ทอด ผักนึ่ง และ
ซอสพริกไทยดํา

อกไก่ย่างเสิร์ฟพร้อมมันฝรัง่ ทอด
ผักนึ่งและซอสพริกไทยดํา

อกไก่อบกับซอสมารินาราและมอสซาเรลล่าชีส
เสิร์ฟคู่กับสปาเก็ตตีก
้ ระเทียมพริกป่ น

• มังสวิรัติ 209.-/ อกไก่ 249.- / หมู 259./โพนยางคําหรือแซลม่อน 289.-

199

หมูห่อแฮมและชีสช้บเกล็ดขนมปั งทอด
เสิร์ฟพร้อมผักนึ่ง และมันฝรัง่ ทอด

สปาเก็ตตี,้ เบคอน, ไข่แดง, ชีส

ข้าวแม๊กซิกันอบชีสกับไก่แม๊กซิกัน, ถัว
่ แดง,
ข้าวโพด, หอมใหญ่ และซัลซ่า
โรยด้วยแผ่นข้าวโพดทอดกรอบ

35

ลาซานญ่า

ชนิทเซิ่ล

ไก่ช้บเกล็ดขนมปั งทอด เสิร์ฟพร้อมซอสเกรวี่ ผัก
และมันฝรัง่ ทอด

ลาซานญ่าหมูโฮมเมด

แผ่นตอตีญ่าห่อด้วยผักสลัด, หอมใหญ่, มะเขือเทศ,
ไก่แม๊กซิกัน และสไปซี่มายองเนส
เสิร์ฟพร้อมชิพซัลซ่า

34

• เพิ่ม บราสเวิร์ส 70

57

เนื้อปลาแซลม่อนย่าง เสิร์ฟพร้อมมันฝรัง่ ทอด
ผักนึ่ง และซอสพริกไทยดํา
58

เซอร์ลอยน์นําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย
( ประมาณ 280 กรัม ) เสิร์ฟพร้อมกับผักนึ่ง
มันฝรัง่ ทอด และซอสพริกไทยดํา

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

