
           COLD APPETIZERS
Beef Tartare       490
hand cut Australian Wagyu 4/5, Dijon mustard cream, 
confit egg yolk, toasted ciabatta
เนื้อวากิวทาทาร เสิรฟพรอมครีมมัสตารด ไขแดง และขนมปงเชียบัตตา

Yellow Fin Tuna Tartare     390
marinated tuna, chipotle, avocado, ginger mayonnaise, lavash bread
เยลโลวฟนทูนาทาทาร  เสิรฟพรอม ครีมอะโวคาโด มายองเนสขิง และขนมปงลาวอรช

Blue Swimmer Crab      450
swimmer crab, compressed watermelon, horseradish, black forest ham
ปูมา เสิรฟพรอมแตงโมพอนซึ ครีมฮอสแรดิช แบล็คฟอเรสแฮม

Cold Pasta       580
capellini, hijiki seaweed, chilled lobster, truffle essence
พาสตาเย็น สาหรายฮิจิกิ เนื้อลอบสเตอร และน้ำมันเห็ดทรัฟฟล     

                     MEAT

Australian Wagyu Striploin              1,290
pommes paillasson, roasted onion, green peppercorn
สเต็กเนื้อวากิวสันนอก เสิรฟพรอมมันฝรั่งทอดสไตลฝรั่งเศส หัวหอมอบ 
และซอสพริกไทยออน

Duck Confit       730
crispy duck confit, puy lentils, pickled onion and star anise sauce
ขาเปดกงฟต เสิรฟพรอมถั่วเลนเทิลฝรั่งเศส และซอสคาราเมลไลซหัวหอม และโปยกั๊ก

Rack of Australian Lamb     990
Australian lamb rack, herb crusted, spiced eggplants, 
potato dauphinoise, lamb jus
ซี่โครงแกะออสเตรเลียยาง เสิรฟกับพริกหวาน มะเขือมวงอบเครื่องเทศ 
มันฝรั่งอบครีีมสไตลฝรั่งเศส และซอสแกะ 

Pork Pot Au Feu      690
pork belly, braised pork jus with garlic
สตูวหมูสามชั้น “พอท โอ โฟ” เสิรฟพรอมซอสหมูตุนกับกระเทียม

Organic Chicken Leg      420
potatoes, kale, mustard sauce
สะโพกไกออรแกนิคทอดหนังกรอบ เสิรฟพรอมมันฝรั่ง ผักเคล และซอสมัสตารด

Côte De Boeuf (ideal for sharing)                     3,900
pommes aligot, bordelaise sauce 
“โคท เดอ เบิฟ” เสิรฟพรอมมันบดชีสสไตลฝรั่งเศส และซอสบอรเดอเลส (สำหรับสองทาน)

additional side dishes:
Signature Pommes Aligot / มันบดชีสสไตลฝรั่งเศส   250             
Onion Frites / หัวหอมทอด       120
Seasonal Vegetables / ผัดผักตามฤดูกาล    120
Pommes Paillasson / มันฝรั่งทอดสไตลฝรั่งเศส   120
Cream Spinach / ผักโขมผัดครีม      120

                     FISH
Red Snapper       650
snapper, pommes purée, onion frites, shellfish bisque
ปลากระพงแดง เสิรฟพรอมมันบด หัวหอมทอด และเชลฟชบิสค

Chilean Seabass      950
bacon mushroom ragout, ponzu and white truffle emulsion
สเต็กปลาชิเลียนซีบาส เสิรฟพรอมเห็ดผัดเบคอน และซอสพอนซึบัตเตอร

Classic Fish & Chips      520
cod fish, French fries, sauce rémoulade
ฟช แอนดชิปส เสิรฟพรอมซอสเรมูลาด

Salmon à la Niçoise       670
crispy salmon, red pepper, boiled egg, potatoes and kalamata olives
ปลาแซลมอน เสิรฟพรอมพริกหวาน ใขตม มันฝรั่ง มะกอกโอลีฟ

           HOT APPETIZERS
Vol Au Vent       350
fricassée of forest mushrooms, Berkshire pork, parmesan and truffle
พายซอสครีมเห็ดรวม หมูเบิรกเชียร พามาซาน และทรัฟเฟล

Hokkaido Bay Scallops      790
Japanese scallops, squid ink, risoni pasta
หอยเชลลฮอกไกโด เสิรฟพรอมพาสตาริโซนี่ในซอสหมึกดำ 

Atlantic Salmon Croquette     330
salmon croquette, cucumber, buttermilk
คร็อกเกปลาแซลมอน เสิรฟพรอมซัลซาแตงกวา มายองเนส และซอสบัตเตอรมิลค

Baked Camembert (ideal for sharing)    690
oven roasted whole camembert, truffle honey, crouton
ชีสคาเมมเบิรตอบ เสิรฟพรอมน้ำผึ้งผสมเห็ดทรัฟเฟล กับขนมปงครูตองซ

Pan-seared Foie Gras      890
plums from the Royal Project, beets and pineapple
ตับหานทอด เสิรฟพรอมลูกพลัมจากโครงการหลวง บีทรูท และสับปะรด

Brasserie - noun \ bras-’er˜ie, bra-sa-\ rie
from Old Latin *baciare, of Celtic origin;

Definition: An informal usually French restaurant
serving simple hearty, well prepared food and

offering alcoholic beverages and wines.   

Water Library Brasserie
Central Embassy - 5th Floor - Bangkok/Thailand 

Tel: 094 703 7777 Email: Embassy@waterlibrary.com 
Opening Hours: Daily 10:00 to 22:00 

(kitchen opens 11:30 - last order 21:00)

            SOUP
French Onion Soup (15 mins)     320
caramelized onion, puff pastry, Gruyère cheese
ซุปหัวหอมฝรั่งเศส (ใชเวลา 15 นาที)เสิรฟพรอมกับแปงพัฟ และชีสกรูแยร

Wild Mushroom Soup      290
goat cheese toast, white truffle oil
ซุปครีมเห็ดเสิรฟพรอมกับขนมปงชีสนมแพะ และน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล

Lobster Bisque       390
ซุปขนกุงล็อบสเตอร
  

Prices are quoted in Thai baht and subject to applicable government tax and service charge

                  SALADS
Duck and Mango Salad      320
smoked duck breast, thai mango, spiced mayonnaise
สลัดอกเปดรมควันเสิรฟพรอมซอสสไปซีมายองเนส และมะมวงสด

Wild Sea Prawns      420
baby cos lettuce, cheddar cheese, crouton and garlic dressing
สลัดกุงทะเล  เสิรฟพรอมกผักคอส ชีสเชดดาร ครูตองส เเละเดรสซิ่งกระเทียม

Lyonnaise salad      390
frisée salad, pork belly, bacon, Dijon mustard, poached egg
สลัดผักฟริเซ หมูสามชั้นซูวีด เบคอน ดิจองมัสตารด เเละไขโพชเอก

Asparagus       430
green asparagus, bacalhau, lemon, mint, basil
สลัดแอสพารากัส เสิรฟพรอมบาคาเลาปลาค็อด เลมอน มิ้นต และเบซิล

                 DESSERTS

Apple Tarte Tatin (35 mins)     490
caramelized apples, puff pastry, vanilla bean ice-cream
ทารตแอปเปล เสิรฟพรอมกับไอศกรีมวานิลลา (ใชเวลา 35 นาที)

Crème Brûlée       290
madagascar vanilla, chocolate financier
เครมบรูเลวานิลลามาดากัสการ เสิรฟพรอมกับเคกช็อคโกแลต

Roasted Almond Panna cotta     270
brown sugar, mixed berries compote
พานนาคอตตาถั่วอัลมอนด เสิรฟพรอมเบอรรี่คอมโพต

Valrhona Chocolate Fondant     320
orange sabayon, meringue, caramel ice-cream, fleur de sel
ช็อกโกแลตเวโรนาฟองดอง ซาบายองสม เสิรฟพรอมไอศกรีมคาราเมล

Banoffee Pie       280
pâte sucrée, caramel fudge, fresh cream, chocolate ice-cream
พายบานอฟฟ ราดดวยซอสคาราเมลและครีม เสิรฟพรอมไอศกรีมช็อกโกแลต

                    PASTA
Boston Lobster       790
capellini, lobster, chili, chorizo
คาเพลลินีพาสตาผัดเนื้อล็อบสเตอรกับพริก และโชริโซ

Lamb Shank       550
penne, lamb shank, baby tomatoes, burrata
เพนเนเนื้อแกะตุนในซอสมะเขือเทศราชินี และชีสบูรัตตา
 
Tortellini of Morel Mushroom     380
brown onion, green pea, bacon, vegetable nage
ทอรเทลลินีเห็ดมอเรล หัวหอม ถั่วลันเตา เบคอน ในบร็อธผัก

Truffle & Mushroom Risotto     450
shaved parmesan cheese
ริซอตโตเห็ดและทรัฟเฟล เสิรฟพรอมกับชีสพารมาซาน



                     MEAT

Australian Wagyu Striploin              1,290
pommes paillasson, roasted onion, green peppercorn
สเต็กเนื้อวากิวสันนอก เสิรฟพรอมมันฝรั่งทอดสไตลฝรั่งเศส หัวหอมอบ 
และซอสพริกไทยออน

Duck Confit       730
crispy duck confit, puy lentils, pickled onion and star anise sauce
ขาเปดกงฟต เสิรฟพรอมถั่วเลนเทิลฝรั่งเศส และซอสคาราเมลไลซหัวหอม และโปยกั๊ก

Rack of Australian Lamb     990
Australian lamb rack, herb crusted, spiced eggplants, 
potato dauphinoise, lamb jus
ซี่โครงแกะออสเตรเลียยาง เสิรฟกับพริกหวาน มะเขือมวงอบเครื่องเทศ 
มันฝรั่งอบครีีมสไตลฝรั่งเศส และซอสแกะ 

Pork Pot Au Feu      690
pork belly, braised pork jus with garlic
สตูวหมูสามชั้น “พอท โอ โฟ” เสิรฟพรอมซอสหมูตุนกับกระเทียม

Organic Chicken Leg      420
potatoes, kale, mustard sauce
สะโพกไกออรแกนิคทอดหนังกรอบ เสิรฟพรอมมันฝรั่ง ผักเคล และซอสมัสตารด

Côte De Boeuf (ideal for sharing)                     3,900
pommes aligot, bordelaise sauce 
“โคท เดอ เบิฟ” เสิรฟพรอมมันบดชีสสไตลฝรั่งเศส และซอสบอรเดอเลส (สำหรับสองทาน)
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Signature Pommes Aligot / มันบดชีสสไตลฝรั่งเศส   250             
Onion Frites / หัวหอมทอด       120
Seasonal Vegetables / ผัดผักตามฤดูกาล    120
Pommes Paillasson / มันฝรั่งทอดสไตลฝรั่งเศส   120
Cream Spinach / ผักโขมผัดครีม      120

BRASSERIE


