Appetizers & Salads
Salmon hamachi tataki,
Hokkaido scallop ceviche

650.-

Prawn cocktail (5 pcs)

520.-

Caesar

420.-

Beef tartare bruschetta

550.-

Roasted beetroot and pumpkin, quinoa

420.-

Snap peas salad

340.-

Burrata with confit tomatoes

620.-

Buffalo mozzarella

520.-

with avocado, mustard leave
in orange yuzu dressing
lime poached king prawns, Louis dressing
romaine, crispy bacon, parmesan, crouton,
anchovy garlic dressing
stracciatella cheese black truffle oil
with baby spinach and avocado

with ricotta cheese and almond yoghurt dressing
Parma ham rocket leave, Balsamic dressing
grilled vine ripened tomatoes with basil, balsamic

Yum nua yang

grilled beef salad with shallots, lime, mint and chili

480.-

Sandwiches and Burgers

Thai Specialties

Orchid café’ beef burger
490.Australian Angus beef patty on toasted
sesame bun with, grilled bacon, grilled onions,
lettuce, tomato, cornichons and French fries

Rad nah
thick rice noodles fried with a choice
of pork
or chicken in light oyster sauce

420.-

Rad nah talay
thick rice noodles fried with a choice
seafood or prawns in light oyster sauce

450.-

Phad kraprao
choice of stir fried minced beef, pork
or chicken with hot basil, chili and fried egg,
served with steamed rice

420.-

Gai phad med mamuang himaphan
stir fried chicken with dried chili and
cashew nuts, served with steamed rice

480.-

Pla krapong sam rod
deep fried white snapper with sweet
chili sauce, served with steamed rice

720.-

Phad thai
stir fried flat rice noodles with prawns
and bean sprouts

450.-

(cooked well done unless requested otherwise)

Luxury beef burger
590.served with foie gras, spinach and truffle ketchup
Poo jaa burger
490.crab meat and minced pork putty grilled
served with lettuce, coriander leave tomatoes
cucumber in Sriracha mayonnaise, French fries
Club sandwich
grilled chicken breast, smoked bacon,
fried egg lettuce, tomatoes and French fries

440.-

Vegetable sandwich
ciabatta bread, mozzarella, baby tomatoes
grilled marinated eggplant, arugula,
basil pesto and French fries

390.-

Steak and cheese sandwich
sirloin fillet, chedda cheese, avocado,
caramilizes onion and mustard aioli

580.-

Smoked salmon sandwich

450.-

home smoked, arugula bagel and dill mustard mayo

Som tum gai yang

360.-

Yum woon sen

400.-

Bunless burger
450.Grilled Australian Angus beef petty served with
grilled onion and tomatoes wrapped in iceberg
lettuce and French fries

Yam som o goong

480.-

Pizzamania 12 inch

spicy green papaya salad with dried shrimps
and peanuts Grilled chicken skewer
spicy glass noodle salad with minced pork and seafood
pomelo salad with prawns

Small Bites
Poh pia thord jae
360.deep fried vegetarian spring rolls, sweet chili dip
Fried calamari
seasoned fried squid, meyer lemon aioli

420.-

Punjabi samosa (6 pcs)
stuffed with potato and green peas,
tamarind chutney

350.-

Chicken satay (6 pcs)

350.-

Soups

Margherita
tomato, buffalo mozzarella and basil

420.-

Luxury margherita
tomato, burrata cheese
oregano and basil

500.-

Pepperoni
tomato, buffalo mozzarella cheese
oregano spicy pepperoni salami

460.-

Seafood
tomato, mussel, prawns buffalo
mozzarella cheese oregano and basil

490.-

Ham and mushroom
tomato, Virginian ham, mushroom
oregano and mozzarella cheese

460.-

Creamy pumpkin soup, roasted pumpkin
pumpkin seed and ricotta cheese

360.-

From the Grill

Fish stew bouillabaisse
crouton bread, aioli sauce

620.-

Grilled king prawns (2 pcs)
piri piri sauce

690.-

Onion soup
grilled Gruyère cheese

360.-

Free range half chicken
red chimichurri sauce

630.-

Goulash
paprika beef and potato

450.-

Australian lamb chop (3 pcs)
sauteed spinach and lamb juice

Tom yum goong
spicy prawn soup with lemongrass, galangal
and kaffir lime

450.-

Australian wagyu flank steak (180 gr)
Paris butter

Tom kha gai
380.spicy chicken and coconut soup with Thai herbs
Gaeng jued tao hoo moo sab
clear soup with tofu and minced pork

380.-

1,400.950.-

Australian beef tenderloin (200 gr)
served with caramelized red onion
and mushroom sauce

1,900.-

Australian angus sirloin (300 gr)
served with potato puree
and grilled vegetables

2,200.-

Mains

Pasta
Spaghetti king prawn
aglio olio, bread crumb

480.-

Angel hair bacon and garlic
fresh chili

360.-

Ink spaghetti “Arrabiata” sauce
with black mussel

420.-

Fusilli “Amatriciana” sauce

420.-

Risotto with saffron and crab meat

520.-

Risotto with mushroom and truffle oil
toma cheese

480.-

Seared cod fish
with ratatouille and fine herbs

1,600.-

Pan fried salmon fillet
served with fennel, cucumber
baby spinach salad

1,200.-

Fish and chips
crispy battered cod with steak fries,
tartare sauce and malt vinegar
Wagyu beef cheek
braised with root vegetables,
bordelaise sauce

780.-

1,200.-

Gaeng kiew waan
green curry with your choice of beef, pork
chicken or vegetarian served
with steamed rice
Gaeng daeng
red curry with your choice of beef, pork
chicken or vegetarian served
with steamed rice

,

,

420.-

420.-

Khao soi gai
curry coconut and egg noodle soup
with chicken

420.-

Khao phad
fried rice with your choice of beef, chicken
or pork
topped with a fried egg

420.-

Khao phad
fried rice with crab meat, prawn
or seafood topped with a fried egg

450.-

Phad si-ew
thick rice noodles in soya sauce,
kale and a choice of pork
or chicken

420.-

Poo nim thod kratiem prick thai
450.stir-fried soft shell crab with garlic and pepper

your side dishes
Mashed potatoes

150.-

Roasted potatoes

150.-

Sautéed spinach

180.-

Sautéed mushroom

150.-

French fries

220.-

Desserts
Warm apricot tarte tatin
black tea ice cream

320.-

Greek yogurt panna cotta
with honey and raspberry coulis

320.-

Fruit Tropical fresh fruit platter

290.-

Chocolate pave’, chocolate ganache
vanilla ice cream, cherry sauce

320.-

Kaffir lime leaf bombe
with tapioca and lime zest

320.-

Mango sticky rice (seasonal)

380.-

Key lime pie
caramelized pear and strawberry

320.-

Dark chocolate pudding
with avocado, oat cookie
and passion fruit sauce

360.-

Selection of three cheeses
served with nuts, dried fruits and honey

520.-

Home-made ice cream (1 scoops)
vanilla, coconut, hazelnut ,
espresso, dark chocolate,
or
lemon, mango, strawberry,
lemongrass sherbet

150.-

Allow us to fulfill your needs.
Our chefs will be delighted to prepare your favorite dish. Please let one of our wait staff know if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances. Gluten free options available on request.
As a general courtesy and to respect the privacy of other guests we kindly ask you to refrain from making calls or video calls in our venue.
All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax. Special discounts apply for Marriott Bonvoy and The Grande Club Members.
Contains pork

Contains Fish

Vegetarian

Vegan
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Spicy

Signature

Contains peanuts

Tree nuts

Contains Soy Bean

Gluten Free

Contains Shellﬁsh
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อาหารเรียกน้ำยอยและสลัด

เซบิเชปลาแซลมอน หอยเชลลฮอกไกโด
อะโวคาโด ซอสสมยูซุ
กุงค็อกเทล (5 ชิ้น)
กุงใหญตมในน้ำมะนาว น้ำสลัดหลุยส
สลัดซีซาร
ผักกาดหอมโรเมน เบคอนกรอบ พารเมซานชีส
ขนมปงกรอบ น้ำสลัดปลาแอนโชวี่และกระเทียม
ทารทารเนื้อบนบรูสเก็ตตา
ชีสสไตลอิตาเลียน น้ำมันเห็ดทรัฟเฟลดำ
สลัดบีตรูตยาง ควินัว ชีสนมแพะ
ผักโขมและอโวคาโด
สลัดถั่วลันเตา
ผักร็อคเก็ต น้ำสลัดบัลซามิก
ชีสกับมะเขือเทศ
พารมาแฮม ผักร็อคเก็ต น้ำสลัดบัลซามิก
ชีสมอสซาเรลลามะเขือเทศยางสุก
ใบโหระพาและบัลซามิก
ยำเนื้อยาง
สมตำไกยาง
ยำวุนเสน
ทะเลและหมูสับ
ยำสมโอกุง

อาหารทานเลน

ปอเปยะทอดเจ
ปลาหมึกชุบแปงทอด
ซาโมซา (6 ชิ้น)
ไสมันฝรั่งและถั่วเขียว พรอมชัทนียมะขาม
สะเตะไก

650.520.420.550.420.340.620.520.480.360.400.480.360.420.350.350.-

ซุป

ซุปครีมฟกทอง
ฟกทองอบ เม็ดฟกทองและซีสริคอตตา
สตูวปลาบูลาเบย
ขนมปงกรอบ ซอสอัลยอลี่
ซุปหัวหอม ซีสกรุยแยร
ซุปกูลาซ
สตูวเนื้อวัว ปาปริกาและมันฝรั่ง
ตมยำกุง
ตมขาไก
แกงจืดเตาหูหมูสับ

360.620.360.450.450.380.380.-

พาสตา

สปาเกตตี้กุง
ผัดกระเทียมน้ำมันมะกอก เกล็ดขนมปง
พาสตาเสนแองเจิลแฮร
เบคอน กระเทียม พริกสด
สปาเกตตี้เสนดำ
ซอสอะราบิอาตากับหอยแมลงภู
พาสตาเสนฟูซิลลี่ ซอสอมาตริเซียนา
รีซอตโตเนื้อปูและหญาฝรั่น
รีซอตโตเห็ดและน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล

480.360.420.420.520.480.-

แซนวิชและเบอรเกอร

เบอรเกอรเนื้อออรคิดคาเฟ
เนื้อวัวแองกัสออสเตรเลีย เบคอนยาง หัวหอมยาง
ผักกาด มะเขือเทศ แตงกวาดอง และเฟรนชฟรายส
มันฝรั่งทอด (ปรุงสุก หากมิไดแจงเปนอยางอื่น)
เบอรเกอรเนื้อวัวลักซชัวรี่
เสิรฟพรอมตับหาน ผักโขมและซอสเห็ดทรัฟเฟล
ปูจาเบอรเกอร
หมูสับและเนื้อปู เสิรฟพรอมผักกาด ผักชี มะเขือเทศ
แตงกวา มายองเนสศรีราชา เฟรนชฟรายส
คลับแซนวิช
อกไกยาง เบคอนรมควัน ไขดาว
ผักกาด มะเขือเทศ และเฟรนชฟรายส
แซนวิชผัก
ขนมปงเชียบัตตา ชีสมอสซาเรลลา มะเขือเทศ
มะเขือยาวหมักยาง ผักร็อคเก็ต ซอสโหะรพาฝรั่ง
และเฟรนชฟรายส
แซนวิชสเต็กและชีส
เนื้อเซอรลอยน ชีสเชดดาร อะโวคาโด หัวหอมผัด
ไอโอลีมัสตารด และเฟรนชฟรายส
แซลมอนรมควัน

490.-

เบอรเกอรไรแปง
เนื้อแองกัสออสเตรเลียยาง เสิรฟพรอมหัวหอมยาง
มะเขือเทศ หอดวยผักกาดแกวและเฟรนชฟราย

450.-

590.490.440.390.-

580.450.-

ผักร็อคเก็ต ขนมปงเบเก็ต และมายองเนสมัสตารดดิล

พิซซา

มาเกอริตา
มะเขือเทศ มอสเซเรลลา ใบโหระพา
มาเกอริตาลักซชัวรี่
มะเขือเทศ มอสเซเรลลา ใบโหระพา
เปอเปอโรนี่
มะเขือเทศ ชีสบัฟฟาโลมอซเซเรลลา ออริกาโน
ซาลามี่เปอเปอโรนี่
ทะเล
มะเขือเทศ หอยแมลงภู กุง ซีสนมควายมอซเซเรลลา
ใบโหระพา
แฮม และเห็ด

420.500.460.490.-

มะเขือเทศ แฮมเวอรจิเนียนเห็ด ออริกาโน และชีสมอสซาเรลลา

อาหารยาง

กุงแมน้ำ (2 ชิ้น)
ซอสพิริ พิริ
ไกยางครึ่งตัว
ซอสแดงชิมิชูริ
ซี่โครงแกะออสเตรเลีย (3 ขิ้น)
ผัดผักโขมและน้ำเกรวี่แกะ
สเต็กเนื้อวากิวออสเตรเลีย
เนื้อสันในออสเตรเลีย 200 กรัม
ซอสเห็ดและหอมแดง
เนื้อสันนอกแองกัสออสเตรเลีย 300 กรัม
เสิรฟพรอมมันบดและผักยาง

อาหารจานหลัก

ปลาค็อดยาง
เสิรฟพรอมสตูวผัก และสมุนไพร
สเต็กปลาแซลมอน
เสิรฟพรอมเฟนเนล แตงกวา และสลัดผักโขม
ฟชแอนดชิปส
ปลาค็อดชุบแปงทอดกับสเต็กฟรายส ทารทารซอส
และน้ำสมสายชูมอลต
แกมเนื้อวากิวตุน
เสิรฟพรอมผักและซอสบอเดอรเลส

460.-

690.630.1,400.950.1,900.2,200.1,600.1,200.780.1,200.-

อาหารไทย

ราดหนา
(หมู ไก)
ราดหนา ทะเล
กุง หรือ ทะเลรวม
ผัดกะเพรา
(เนื้อ หมู หรือไก)
เสิรฟพรอมขาวสวยและไขดาว
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
เสิรฟพรอมขาวสวย
ปลากะพงสามรส
เสิรฟพรอมขาวสวย
ผัดไทย
แกงเขียวหวาน
(เนื้อ หมู ไก หรือมังสวิรัติ)
เสิรฟพรอมขาวสวย
แกงแดง
(เนื้อ หมู ไก หรือมังสวิรัติ)
เสิรฟพรอมขาวสวย
ขาวซอยไก
ขาวผัด
(เนื้อ หมู หรือไก)
เสิรฟพรอมไขดาว
ขาวผัด
(ปู กุง หรือทะเล)
เสิรฟพรอมไขดาว
ผัดซีอิ๊ว
(หมู หรือไก)
ปูนิ่มผัดกระเทียมพริกไท

420.450.420.480.720.450.420.420.420.420.450.420.450.-

เครื่องเคียง
มันบด
มันอบ
ผัดผักโขม
ผัดเห็ด
มันฝรั่งทอด

150.150.180.150.220.-

ของหวาน

ทารตแอพริคอต
ไอศกรีมชาดำ
กรีกโยเกิรตพานาคอตตา
น้ำผึ้งและซอสราสเบอรรี่
ผลไมรวมตามฤดูกาล
เคกช็อกโกแลต ช็อกโกแลตกานาช
ไอศครีมวานิลลา ซอสเชอรรี่
พารเฟตใบมะกรูด
เม็ดไขมุกและผิวมะนาว
พายมะนาว
ลูกแพรคาราเมลไลซและสตรอเบอรรี่
ดารกช็อกโกแลตพุดดิ้งกับอะโวคาโด คุกกี้ขาวโอต
และซอสเสาวรส
ชีส 3 ชนิด เสิรฟพรอม น้ำผึ้ง ถั่ว
และผลไมแหงตางๆ
ไอศกรีมโฮมเมด (1 ลูก)
ไอศกรีมรสนม วานิลลา มะพราว
เฮเซลนัท เอสเพรสโซ ช็อกโกแลต
หรือ
เลมอน มะมวง สตรอวเบอรรี่ ตะไคร ชอรเบต

320.320.290.320.320.320.360.520.150.-

ใหเราไดเติมเต็มความตองการของคุณ
เชฟของเรายินดีที่จะเตรียมอาหารจานโปรดของคุณ โปรดแจงใหพนักงานของเราทราบหากคุณมีความตองการพิเศษดานอาหาร การแพอาหาร หรือตองการอาหารที่ปราศจากกลูเตน
เพื่อการเคารพความเปนสวนตัวของแขกที่ใชบริการหองอาหารทุกทาน กรุณางดสนทนาทางโทรศัพทหรือทางวีดีโอคอลในหองอาหาร
ราคาทั้งหมดยังไมรวมเซอรวิสชารจ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% สวนลดพิเศษสำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy และ The Grande Club
Contains pork

Contains Fish

Vegetarian

Vegan

healthy dish

Spicy

Signature

Contains peanuts

Tree nuts

Contains Soy Bean

Gluten Free

Contains Shellﬁsh
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