BREAKFAST
Served 8.00am - 10.30 am
Large Breakfast

อาหารเชา้ ชุดใหญ่

• Eggs (2 Fried/ Scrambled/ Omelette)

• ไข่ 2 ฟอง ตามชอบ (ไข่ดาว, ไข่กวน,
ไข่เจียวฝรัง่ เศส)

• Bacon (2 Rashers) or Premium Locally
produced Sausage or Cheddar Cheese

ิ้ หรือ ไสกรอก
้
• เบคอน 2 ชน

    285.

• Grilled Tomatoes or Mixed Leaves Salad • มะเขือเทศย่าง หรือ สลัดผัก
• Warm Homemade Bread or Focaccia
• ขนมปั งสด เสริ ฟ
์ กับเนยและแยม หรือ
Bread with Butter & Jam or Wild Honey
น�้ำผึง้ หรือ เนยถัว่
or Peanut Butter
• Baked Beans

• ถัว่ ขาวในซอสมะเขือเทศ

• Freshly Squeezed Oange Juice or Lime
Juice or Passionfruit Juice or Drinking
Yoghurt

้ น
• น�้ำสมคั
้ หรือ น�้ำมะนาว หรือ น�้ำเสาวรส
หรือ โยเกิรต
์

• Fresh Coffee (cafetière) or any Tea of
your choice or Hot Chocolate

• กาแฟสด หรือ ชาอังกฤษ หรือ
็ กโกแลตร ้อน
ชอ

• Seasonal Fruit

• ผลไม ้ตามฤดูกาล

House Breakfast 								245.
Fried Eggs(2), Bacon(2 Rashers) Premium Locally Produced Sausage,
Baked Beans, Grilled Tomatoes, Fried Bread or Toasted Homemade Bread with
Butter and Jam or Honey, Fresh Orange Juice, Passionfruit Juice.
อาหารเชา้ สไตล์อ ังกฤษ
ิ้ , ไสกรอก,
้
ไข่ดาว 2 ฟอง, เบคอน 2 ชน
ถัว่ ขาวในซอสมะเขือเทศ, มะเขือเทศ
้ น
ย่าง, ขนมปั งทอดกรอบ หรือ ขนมปั งสดเสริ ฟ
์ กับเนย และแยม หรือ น�้ ำผึง้ , น�้ ำสมคั
้ ,
น�้ ำเสาวรส
Chef’s Breakfast 								245.
Fried Eggs(2) Topped with Cheddar Cheese, Bacon(2 Rashers) or Prime
Locally Produced English Sausage, Fresh Tomato Salad, Homemade Hash
Browns, Toasted Homemade Bread with Butter and Jam or Honey, Natural
Drinking Yoghurt with Lime & Wild Honey or Freshly Squeezed Orange Juice.
เชฟเบรกฟัส
ี กับ เบคอน 2 ชน
ิ้ หรือ ไสกรอกอั
้
ไข่ดาว 2 ฟอง ราดเชดาร์ชส
งกฤษ, สลัด
มะเขือเทศ, กับฮาชบราวน์, ขนมปั งสดเสริ ฟ
์ กับเนย และแยม, โยเกิรต
์ พร ้อมดืม
่ กับ
้ น
มะนาว กับน�้ ำผึง้ , หรือน�้ ำสมคั
้ สด
Light Breakfast 								105.
Eggs (2 Fried/ Scrambled/ Omelette), Homemade Bread with Butter
and Jam or Honey.
อาหารเชา้ ชุดเล็ก
ไข่ 2 ฟอง ตามชอบ (ไข่ดาว, ไข่กวน, ไข่เจียวฝรั่งเศส), ขนมปั งสด เสริ ฟ
์ กับ
เนย และแยม หรือ น�้ ำผึง้
Vegan Breakfast								175.
Sautéed Vegetable Salad with Sesame & Balsamic Dressing,
Hash Browns, Focaccia Bread with Jam or Peanut Butter, Fruit, Orange Juice
or Passionfruit Juice or Lime Juice
อาหารชุดม ังสวิร ัติ
ี กับ แยม หรือ เนยถัว่ ลิสง, ผลไม ้, ฮาชบราวน์, สลัดผักอบ
ขนมปั งโฟแคชเซย
้ น
พร ้อมบาลซามิกงาเดรสซงิ่ , น�้ ำสมคั
้ , น�้ ำเสาวรส หรือ น�้ ำมะนาว
Mini Breakfast								85.
1 Fried Egg, 2 Rashers of Bacon, 3 Slices of Tomato
ิ้ , มะเขือเทศสด 3 ชน
ิ้
มินเิ บรกฟัส ไข่  1 ฟอง ตามชอบ เบคอนทอดกรอบ 2 ชน
All prices include Tax. We don't add Service Charge.

BREAKFAST
Served 8.00am - 10.30 am
Pancakes – 2 Large European Style Pancakes with the Following
Choice of Filling …
แพนเค ้กสไตล์ยโุ รป เสริ ฟ
์ พร ้อมฟิ ลลิง่ ต่างๆ
็ คโกแลต
•  Melted Chocolate / ชอ
•  Fruit & Honey / ผลไม ้ และ น�้ ำผึง้
•  Sugar & Lime / น�้ ำตาล และ มะนาว
ี และ มะเขือเทศ
•  Cheese & Tomato / ชส
ี
•  Bacon & Cheese / เบคอน และ ชส
ี
•  Cured Ham & Cheese / แฮมคัดพิเศษ และ ชส
ี
           •  Sautéed Vegtables and Feta Cheese / ผักและเฟต ้าชส

105.
105.
105.
125.
155.
155.
155.

• Gypsy Toast (French Toast / Eggy Bread - Bread Dipped in Egg)
Fried in Butter with Wild Honey & Lime or Cinnamon
ขนมปั งยิปซ ี มะนาว กับน�้ ำผึง้

105.

• Gypsy Sandwich / แซนด์วช
ิ ยิปซ ี
- Crunchy Peanut Butter and Chocolate
็ คโกแลตและเนยถัว่
  ชอ
- Crunchy Peanut Butter and Strawberry Jelly
  เนยถัว่ กับแยมสตรอเบอรี่

105.

• Homemade Muesli Fruit and Natural Yoghurt
(may contain traces of nuts)

115.

้ ญพืช เสริ ฟ
อาหารเชาธั
์ พร ้อมผลไม ้, โยเกิรต
์
• Oat Porridge with Fruit & Honey (made with Milk or Water)

115.

ข ้าวโอ๊ตต ้มนม, ผลไม ้สด และ น�้ ำผึง้ (ท�ำด ้วยนม หรือ น�้ ำ)
• Cornflakes with Fruit & Milk or Soya Milk

105.

คอร์นเฟล็ก, ผลไม ้ กับ นมสด หรือ นมถัว่ เหลือง
• Plate of Seasonal Fruit

95.

ผลไม ้รวมจานใหญ่
• Natural Yoghurt 250 ml.

45.

โยเกิรต
์ ธรรมชาติ
• Homemade Bread or Focaccia Bread with Butter & Jam or Honey
or Peanut Butter

65.

ี กับเนย และ แยม หรือ น�้ ำผึง้ หรือ เนยถัว่ ลิสง
ขนมปั งสด หรือ ขนมปั งโฟแคชเชย

Choose from our “Extras” to add more to your Breakfast...
ถ ้าต ้องการเพิม
่ เมนู กรุณาสงั่ ตาม เมนูเพิม
่ พิเศษ
Extras
• Grilled Tomatoes
มะเขือเทศย่าง
ี
• Cheddar Cheese
เชดด ้าชส
ิ้
• Bacon (2 Rashers) เบคอน 2 ชน
• Cured Ham
แฮม
• Premium Locally Produced Sausage
้
ไสกรอกสไตล์
องั กฤษ

35.
55.
55.
55.
65.

• Mixed Salad สลัดผัก
• Tomato Salad สลัดมะเขือเทศ
• Hash Browns ฮาชบราวน์
• Baked Beans
  ถัว่ ขาวในซอสมะเขือเทศ

No substitutions, thank you for your kind understanding
ขอความกรุณาสงั่ อาหารตามเมนูเท่านัน
้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

55.
55.
75.
55.

