


“ F o r  m e ,  c o o k i n g  i s  n e v e r  a  
competition. I  cook so that I  can 
please people and connect with 
t h e m .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ,  
I  jus t  want  to  be remembered 
as  a  good chef .”

M i r c o  K e l l e r

pr ices  a re  subjected to  7% VAT and 10% serv ice  charge

Desserts

The Classic / ทารตแอปเปล 450
apple tarte tatin, vanilla bean ice cream        
ทารตแอปเปล, ไอศครีมวานิลลา

Chinatown / พารเฟตงาดำ 450 
sesame parfait, starfruit, caramel, crumble    
พารเฟตงาดำ, มะเฟอง, คาราเมล, ครัมเบิ้ล     

Clash! / ช็อกโกแลต 450 
black & white chocolate, lemon, yoghurt, meringue     
ช็อกโกแลต, เลมอน, โยเกิรต, เมอแรงค 

Tutti Frutti / กีวี และมะมวง 450
kiwi fruit, mango, oat milk     
กีวี่, มะมวง, นมขาวโอต 

Still got red wine? / ชีสเพลท 600  
selection of french artisan cheese by maître affineur anthony    
ชีสแพลตเตอร
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To continue

Kinmedai / ปลาคินเมได 1,800
japanese kinmedai, sauce ravigote, jerusalem artichoke, caper
ปลาคินเมะได, ซอสราวิโกเต, แกนตะวัน, เคเปอร

Sea Bass / ปลากระพงขาวชิลี 1,300 
chilean sea bass, mushroom & bacon ragout, yuzu ponzu
ปลากระพงขาวชิลี, เห็ดและเบคอน, ซอสยูซุ พอนซึ     

Maine Lobster / เมน ล็อบสเตอร 1,700
seared lobster, carrot, rouille, chicken jus            
ล็อบสเตอรยาง, แครอท, ซอสลุย, ซอสไกเขมขน

Beef Cheek / เนื้อแกมวัวแองกัส 900
angus beef cheek 32h, apricot, kohlrabi, truffle
เนื้อแกมวัวแองกัส, แอปริคอต, โคลราบิ, ทรัฟเฟล       

Pigeon / พิเจียน 1,100 / 2,200  
bresse pigeon, daikon, mustard seed, dashi
นกพิราบเมืองเบรส, หัวไชเทา, เมล็ดมัสตารด, ดาชิ       

Beef Tenderloin / เนื้อวากิวเทนเดอรลอยด 1,700 
wagyu beef tenderloin, red cabbage, eggplant, black pepper
เนื้อสันในวากิว, กะหล่ำปลี, มะเขือมวง, พริกไทยดำ    

Yarra Valley Lamb / ซี่โครงแกะยารา วัลเลย 1,400
rack of yarra valley lamb, beans, jus
ซี่โครงแกะยารา, ถั่ว, ซอสแกะเขมขน       
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To begin with 

Prawn Sashimi / กุงโบตั๋น  1,000
raw botan ebi, cauliflower panna cotta, royale oscietra caviar
กุงโบตั๋น ซาซิมิ, พานาคอตตา ดอกกะหล่ำ, รอยัล ออสเซ็ตตรา คารเวียร     

Cold Pasta / พาสตาเย็น 1,200 
cold capellini pasta, wakame, tasmanian abalone
พาสตาเย็น, วากาเมะ, หอยเปาฮื้อ แทสมาเนียน     

Sicilian Octopus / ปลาหมึกซิซิเลียน 1,000 
burnt octopus, butternut squash, ikura, pickles                     
ปลาหมึกยักษยางไฟ, บัตเตอรนัท สควอช, ไขปลาแซลมอน, พิคเคิล    

Tartare / ทาทาร 800
lamb tartare, tabbouleh, pancetta, oyster velouté
ทาทารเนื้อแกะ, สลัดเลบานิส, แพนเชตตา, ซอสเวลูเต หอยนางรม   
      

Coquilles / หอยเชลล 1,000 
canadian scallop, coriander, coconut, pomelo 
หอยเชลลแคนนาเดียน, ผักชี, มะพราว, สมโอ      

Homemade Tofu / เตาหู 800
crispy tofu, foie gras & shiitake, bonito, leek       
เตาหูกรอบ, ซอสฟวกราสและเห็ดหอม, ปลาโออบแหง, ตนกระเทียม

Pork / หมูเบิรกเชียร 900
berkshire pork belly, green pea dumpling, ginger 
หมูเบิรกเชียร, เกี๊ยวถั่วลันเตา, ซอสขิง     

Foie Gras / ตับหาน 1,100
Périgord foie gras, mango, miso, aceto balsamico di modena
ฟวกราส, มะมวง, มิโสะ, บัลซามิค
     
 


