CHAMPAGNE & SPARKLING WINE

125 ml

Bottle

850

4,900

แชมเปญ และสปาร์คกลิ้งไวน์

Moët & Chandon, Brut Impérial, NV, Champagne, France

โมเอต์ เอต์ ชองดง, บรุต แอมเปเรียล, แชมเปญ, ฝรั่งเศส
Veuve Clicquot, Brut, Champagne, NV, France

5,500

Dom Pérignon Brut, Champagne, 2006, France

19,000

เวิฟ คลิกโกต์, บรุต, แชมเปญ, ฝรั่งเศส

ดง เปรีญง บรุต, แชมเปญ, 2006, ฝรั่งเศส
Chandon Brut, NV, Australia

300

1,500

Pitars Stella Prosecco, NV, Veneto, Italy

230

1,200

Spritz

125 ml

Bottle

350

320

1,850

370

340

1,950

350

320

1,850

350

320

1,850

350

320

1,850

ชองดง บรุต, ออสเตรเลีย

พิทารส์ เสตลลา, โปรเซกโก, อิตาลี
WHITE WINE

ไวน์ขาว

Bilyara, Wolf Blass, Sauvignon Blanc, Australia

บิลยารา, วูล์ฟบลาสส์, โซวีญงบล็อง, ออสเตรเลีย
Matua, Marlborough, Sauvignon Blanc, New Zealand

มาทัว, มาร์ลโบโร, โซวีญงบล็อง, นิวซีแลนด์
Primosic, Villa Martina, Pinot Grigio, Friuli, Italy

ปรีโมซิก, วิลลา มาร์ตินา, ปิโน กรีจิโอ, ฟรีอูลี, อิตาลี
Castello di Banfi, Tuscany,
Pinot Grigio-Chardonnay, Italy

คาสเตลโล ดิ บานฟี, ทัสกานี, ปิโน กรีจิโอ ชาร์ดอเน, อิตาลี
Saint Hubert, Le Cellier Du Pic, Edition Blanc,
Chardonnay, France

แซ็งตูว์แบร์, เลอ เซลลีเย ดูว์ ปิก, เอดิซิยง บล็อง, ชาร์ดอเน, ฝรั่งเศส
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

RED WINE

125 ml

Bottle

320

1,850

320

1,850

340

1,950

320

1,850

340

1,950

ไวน์แดง

Rothbury Estate Premium Selection,
Shiraz Cabernet, Australia

รอธบูรี เอสเตท พรีเมียม ซีเล็กชัน, ชีราซ กาแบร์เน, ออสเตรเลีย
Rawson's Retreat, Cabernet Sauvignon, Australia

รอว์สัน รีทรีต, กาแบร์เน-โซวีญง, ออสเตรเลีย
La Carraia, Angel, Montepulciano d'Abruzzo, Italy

ลา การ์รายอา, แอนเจิล, มอนเตปูลชีอาโน ดาบรูซโซ, อิตาลี
Castello di Banfi, Chianti DOCG, Tuscany, Italy

คาสเตลโล ดิ บานฟี, คีอันตี ดีโอซีจ,ี ทัสกานี, อิตาลี
19 Crimes, Shiraz, Australia

ไนน์ทนี ไครมส์, ชีราซ, ออสเตรเลีย
Alamos, Catena, Malbec, 2016, Mendoza, Argentina

2,200

อะลามอส, กาเตนา, มาลเบค, 2016, เมนโดซา, อาร์เจนตินา
La Miraculeuse, Maison de Grand Esprit, 2016,
Bordeaux, France

2,400

ลา มิรากูว์เลิซ, เมซง เดอ กร็อง เอสปรี, 2016, บอร์โด, ฝรั่งเศส
Domaine Duseigneur, Catarina, Châteauneuf-du-Pape,
2012, Rhône, France

3,450

โดเมน ดูแซเญอร์, กาตารินา, ชาโตเนิฟดูว์ปาป, 2012, โรน, ฝรั่งเศส
Château Le Mayne, 2016, Bordeaux, France

ชาโต เลอ เมน, 2016, บอร์โด, ฝรั่งเศส
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

2,400

SHERRY & PORT

125 ml

เชอร์รี และพอร์ตไวน์

Tio Pepe, Fino Sherry

350

ทิโอ เปเป, ฟิโน เชอร์รี
Graham's, Fine Ruby Port

350

เกรแฮม, ไฟน์ รูบี้ พอร์ท
VERMOUTH & BITTER

Spritz

125 ml

เวอร์มุต และบิทเทอร์
Pernod

200

แปร์โน
Campari

คัมปารี
Aperol

อะเพอรอล

270

200

295

200

Carpano Bianco

200

คาร์ปาโน เบียงโก
Mancino Secco

230

มันชิโน เซกโก

Mancino Rosso Amaranto

มันชิโน รอสโซ อะมารันโต

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

200
200

BEER & CIDER

Bottle

เบียร์ และไซเดอร์
Chang (420 ml)

155

ช้าง
Bussaba ExWeisse (420 ml)

บุษบา เอ็กซ์ไวส์
Aspall Draught Cyder (420 ml)

แอสปัล ดราฟต์ ไซเดอร์
Kurt’z Insane, IPA (330ml can)

เคิร์ทซ อินเซน ไอพีเอ

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

225
195
225

GIN

Shot

ยิน

(30 ml)

Beefeater

200

บีฟีทเตอร์
Bombay Sapphire

Bottle

2,850

300

บอมเบย์ แซฟไฟร
Caorunn

350

การุนน์
G'Vine Floraison

6,250

350

จีไวน์ ฟลอเรซอง
Hendrick's

350

เฮนดริกส์
Monkey 47

5,300

450

มังกี้ 47

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

VODKA & AQUAVIT

Shot

วอดก้า และอควาวิต

(30 ml)

Absolut

200

4,000

350

5,900

แอบโซลูท
Absolut Elyx

แอปโซลูท เอลิกซ์
Tried & True

Bottle

200

ไทร์ด แอนด์ ทรู
Ketel One

200

คีเทล วัน
Linie Aquavit

250

ลินยู อควาวิต

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

RUM & SUGARCANE

Shot

รัม และเหล้าจากอ้อย

(30 ml)

Plantation 3 Stars

200

แพลนเทชัน 3 ดาว
Bacardi Carta Blanca

บาคาร์ดี คาร์ตา บลังกา
Diplomático Planas

ดิโปลมาติโก ปลานาส
Nusa Caña

นูซา กาญา
Chalong Bay

Bottle

300
300

4,500

200

4,000

200

ฉลองเบย์
Plantation Original Dark

แพลนเทชัน ออริจินัล ดาร์ก
Diplomático Mantuano

ดิโปลมาติโก แมนทูอาโน
Diplomático Reserva Exclusiva

ดิโปลมาติโก รีเซิร์ฟา เอกซ์คลูซีฟา

300

5,600

300

5,600

350

6,500

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

RUM & SUGARCANE

Shot

รัม และเหล้าจากอ้อย

(30 ml)

Phraya Elements

250

พระยา เอเลเมนต์
Phraya Gold Rum

Bottle

4,500

400

พระยา
Ron Zacapa 23

400

รอน ซากาปา 23
Mekhong

200

แม่โขง
Chalong Bay Spiced Rum

ฉลองเบย์ สไปซ์ รัม
Kraken Spiced Rum

350
300

คราเคน สไปซ์ รัม

5,500

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

TEQUILA & MEZCAL

Shot

เตกิลา และเมซคัล

(30 ml)

Architecto Blanco

250

อาร์คิเทกโต บลังโก
Ocho Reposado

Bottle

350

โอโช เรโปซาโด
Mezcal Alipus San Juan

350

เมซคัล อลิปุส ซาน ฮวน

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Shot

ซิงเกิ้ลมอลท์สกอตช์วิสกี้

(30 ml)

Glenlivet Founder’s Reserve

400

เกล็นลิเว็ต ฟาวเดอร์ รีเซิร์ฟ
Old Pulteney 12 Years Old

โอลด์ พุลท์นีย์ 12 ปี
Old Pulteney Huddart

โอลด์ พุลท์นี่ย์ ฮัดดาร์ต
Glenfiddich 12 Years Old

เกลนฟิดิค 12 ปี
The Balvenie 15 Years Old

เดอะ บัลเวนี 15 ปี
Macallan 12 Years Old Double Oak

แมคคัลเลน 12 ปี ดับเบิล โอ๊ก
Balblair 15 Years Old

บัลแบลร์ 15 ป

Bottle

5,500

400
450
450

6,000

750
550

8,500

550

Macallan 18 Years Old

26,000

แมคคัลเลน 18 ปี
Talisker 10 Years Old

ทาลิสเกอร์ 10 ปี
Laphroaig 10 Years Old

ลาฟรอยก์ 10 ปี

450 7,800
650

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

BLENDED SCOTCH WHISKY

Shot

เบลนเด็ดสก็อตช์วิสกี้

(30 ml)

Chivas Regal 12 Years Old

350

ชีวาส รีกัล 12 ปี

Bottle

4,500

AMERICAN WHISKY

อเมริกันวิสกี้

Evan Williams Black Label Bourbon

อีแวน วิลเลียมส์ แบล็ค เลเบิล้ เบอร์เบิน
Wild Turkey 101

200
250

ไวลด์ เตอร์กี 101
Maker's Mark

350

เมคเกอร์ มาร์ค
Bulleit Rye

350

บูลลีท ไรย์
Jack Daniel’s NO. 7

350

แจ็ค แดเนียลส์ No. 7

4,500

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

IRISH WHISKY

Shot

ไอริชวิสกี้

(30 ml)

Jameson

300

เจมสัน
Jameson Black Barrel

เจมสัน แบล็ค บาเรล

Bottle

4,500

350

COGNAC

คอนญัก

Martell VSOP

550

มาร์แตล วีเอสโอพี
Martell Cordon Bleu

มาร์แตล กอร์ดง เบลอ

850

Every order of spirit (in bottle) will be entitled to 6 complimentary bottles of mixers.
(Mixer options: ginger ale, tonic water, soda water, Pepsi, Pepsi Max or 7up)

ราคานี้รวมเครื่องดื่มมิกเซอร์ 6 อย่าง กรณีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเป็นขวด
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

LIQUEURS

Shot

ลิเคียวร์

(30 ml)

Kahlúa

200

กาลูอา
Malibu

200

มาลิบู
Luxardo Amaretto

200

ลูซาร์ดอ อะมาเร็ตโต้
Luxardo Maraschino

ลูซาร์ดอ มาราสชิโน
Green Chartreuse

200
400

กรีน ชาร์เทริซ
De Kuyper Triple Sec

เด ไกเปอร์ ทริปเปิล เซค
St. Germain

200
200

แซ็ง แฌร์แม็ง

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

COCKTAILS

ค็อกเทล
380

Tamarind
Caorunn gin, Curaçao liqueur, clarified tamarind, beer syrup, foam
Gin-based long drink with sour notes and a bitter aftertaste

มะขาม
การุนน์, กือราเซา, มะขาม, เบียร์ไซรัป, โฟม
เมนูลองดริงก์จากยินรสชาติเปรีย้ วหวาน และอาฟเตอร์เทสทีข่ มเล็กน้อย
380

Coconut
Chivas Regal 12 yr whisky, bourbon, coconut, bitters, sugar
Robust yet surprisingly easy-to-drink whisky-based cocktail

มะพร้าว
ชีวาส รีกัล 12 ปี, เบอร์เบินวิสกี้, มะพร้าว, บิทเทอร์, น้าตาล
ค็อกเทลจากเบอร์เบินอันเข้มข้นแต่ดื่มง่าย
380

Plum
Beefeater gin, vermouth, plum, grapefruit, citrus
Fresh and zesty with a plum aftertaste

ลูกไหน
เวอร์มุธ, ลูกไหน, เกรปฟรุ๊ต, มะนาว
สดชื่น เปรี้ยวหวาน พร้อมอาฟเตอร์เทสจากลูกไหน

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

COCKTAILS

ค็อกเทล
Lychee
Absolut Vodka , Chardonnay wine, Aperol, lychee, citrus, foam
Light vodka and wine-based sour-style cocktail with fruity and
bitter notes

380

ลิ้นจี่
แอบโซลูท เอลิกซ์, ไวน์ชาร์ดอเน, อะเพอรอล, ลิ้นจี่, มะนาว, โฟม
ค็อกเทลเบาๆ จากวอดก้า และไวน์ขาว ที่มีรสเปรี้ยวหวานจากผลไม้
ซ่อนความขมเล็กน้อย
Mango
Phraya Elements Thai rum, Campari, mango, cardamom, citrus

380

Full-bodied rum-based sour-style cocktail blending mango
and cardamom with the bitterness of Campari

มะม่วง
พระยา, คัมปารี, มะม่วง, ลูกกระวาน, มะนาว
ค็อกเทลแบบฟูลบอดี้จากรัมผสมผสานกับมะม่วง ลูกกระวาน
และความขมของคัมปารี
I Am Farang
Beefeater gin, Earl Grey tea, guava, strawberry, kaffir lime, citrus
Fruity and easygoing gin-based cocktail with a hint of kaffir lime
and the texture of guava (Farang)

ผมเป็นฝรั่ง
บีฟีทเตอร์, ชาเอิร์ล เกรย์, ฝรั่ง, สตรอว์เบอร์รี, มะกรูด, มะนาว
ค็อกเทลดื่มง่ายจากยินพร้อมกลิน่ หอมของมะกรูดและเอกลักษณ์ของฝรั่ง
All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

380

COCKTAILS

ค็อกเทล
Rose Apple
Mekhong Thai spirit, rose apple, karoda, celery
Light, sweet and crisp stirred cocktail

380

ชมพู่
แม่โขง, ชมพู่, มะนาวไม่รโู้ ห่, ขึน้ ฉ่ายฝรั่ง
ค็อกเทลเปรี้ยวหวานให้รสสัมผัสเหมือนชมพู่
Pomelo
Pernod, tequila blanco, pomelo lemonade, coriander, citrus
A twist on a classic, combining the flavor of pomelo
with the zing of coriander

380

ส้มโอ
แปร์โน, เตกิลา บลังโก, เลมอนเนดส้มโอ, ผักชี, มะนาว
เครื่องดื่มสูตรคลาสสิก เสริมด้วยรสชาติของส้มโอ และกลิ่นหอมของผักชี
Rambutan
Absolut Vodka, Nusa Caña rum, rambutan, sherry, pandan, soda
Long drink with a grassy pandan and creamy rambutan aftertaste

เงาะ
แอบโซลูท เอลิกซ์, นูซา กาญา, เงาะ, เชอร์รี่, ใบเตย, โซดา
ค็อกเทลแบบลองดริงก์ที่มีกลิ่นหอมจากใบเตย และรสชาติเข้มข้นของเงาะ

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

380

COCKTAILS

ค็อกเทล
380

Jackfruit
Glenfiddich 12 yr whisky, jackfruit, peat, Thai tea, egg, Marquis
honey, citrus. Full-bodied shaken flip with hint of smokiness and
the power of jackfruit

ขนุน
เกลนฟิดิค 12 ปี, ขนุน, พีท, ชาไทย, ไข่ไก่, น้าผึ้งป่า, มะนาว
ค็อกเทลฟูลบอดี้ทโี่ ดดเด่นด้วยรสชาติของขนุนซ่อนด้วยกลิน่ ควันจากวิสกี้
Star fruit
Beefeater gin, star fruit, elderflower, celery, citrus, basil, sugar

380

Light, gin-based sweet & sour cocktail with a hint of elderflower

มะเฟือง
บีฟีทเตอร์, มะเฟือง, เอลเดอร์ฟลาวเวอร์, ขึ้นฉ่ายฝรั่ง, มะนาว, โหระพา, น้าตาล
ค็อกเทลเปรี้ยวหวานดืม่ ง่ายจากยิน แต่งกลิ่นหอมจากดอกเอลเดอร์ฟลาวเวอร์
Longan
Martell VSOP cognac, vermouth, longan, elderflower, apple, peach
Cognac-driven sour-style cocktail with a fruity aftertaste

ลาไย
มาร์แตล วีเอสโอพี, เวอร์มุธ, ลาไย, เอลเดอร์ฟลาวเวอร์, แอปเปิ้ล, ลูกพีช
ค็อกเทลจากคอนญักทีม่ ีรสชาติเปรี้ยวนาเหมือนผลไม้

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

380

VIRGIN COCKTAILS

ค็อกเทลปราศจากแอลกอฮอล์
Kickstarter
Orange, pineapple, chili, honey, citrus, pink peppercorns

200

คิ๊ก สตาร์ทเตอร์
ส้ม, สับปะรด, พริก, น้าผึ้ง, มะนาว, พริกไทยอ่อนสีชมพู
Green Power
Coconut, avocado, mint, matcha

กรีน พาวเวอร์
มะพร้าว, อาโวคาโด, มิ้นท์, มัทฉะ

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

250

SOFT DRINKS

MINERAL WATER

ซอฟท์ดริ้งค์

น้าแร่

Pepsi / Pepsi Max / 7Up

เป๊ปซี่ / เป๊ปซี่ แม็กซ์ / เซเว่นอัพ
Rock Mountain soda water

ร็อค เมาเท็น โซดา
Fentiman’s tonic water

เฟนติแมนส์ โทนิค

79

79

น้าแร่ธรรมชาติตราช้าง /
น้าแร่ธรรมชาติตราช้าง ชนิดมีฟอง

120

JUICE

East Imperial grapefruit tonic /
ginger beer

150

Schweppes ginger ale

ชเวปส์ จินเจอร์ เอล
Red Bull Europe

น้าผลไม้

Orange / Pineapple /
Guava / Apple

อีสต์ อิมพีเรียล เกรปฟรูต โทนิค /
จินเจอร์ เบียร์

เรดบูล ยุโรป

Chang mineral /
125
sparkling mineral water (750ml)

79

น้าส้ม / น้าสับปะรด /
น้าฝรั่ง / น้าแอปเปิ้ล

155

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

79

HOT BEVERAGES

เครื่องดื่มร้อน
COFFEE

TEA

กาแฟ

ชา

Espresso / Ristretto /
Americano / Macchiato

45

เอสเปรสโซ / ริสเตรตโต /
อเมริกาโน / มัคคิอาโต
Double Espresso

ดับเบิล เอสเปรสโซ
Latte / Cappuccino

ลาเต้ / คาปูชิโน
Decaffeinated Coffee

กาแฟปราศจากคาเฟอีน

Ceylon Original
Breakfast Tea

149

ซีลอน ออริจินัล เบรกฟาสต์
85

Silver Jubilee Earl Grey

139

ซิลเวอร์ จูบิลี เอิร์ลเกรย์
115

45

Natural Jasmine Green Tea

ชาเขียวมะลิ
Organic Sencha Tea

ชาเขียว ออแกนิค เซนฉะ
Chamomile Tea

ชาคาโมมายล์
Fresh Mint Tea

ชาใบมิ้นท์

All prices are in Thai baht and subject to government tax and 10% service charge.

ราคาข้างต้นเป็นสกุลเงินบาทไทย ยังไม่รวมภาษีรัฐบาลและค่าบริการ 10%

139
129
149
129

