
SALADS

DUCK and MANGO SALAD 320
smoked duck breast, thai mango, spiced mayonnaise

สลัดอกเปดรมควันเสิรฟพรอมซอสสไปซีมายองเนส และมะมวงสด

WILD SEA PRAWNS 420
baby cos lettuce, bacon, cheddar cheese, croutons and garlic dressing

สลัดกุงทะเล เสิรฟพรอมผักคอส เบคอน ชีสเชดดาร ครูตองส เเละเดรสซิ่งกระเทียม

LYONNAISE SALAD 390
frisée, pork belly, lardons, foie gras, Dijon mustard, poached egg

สลัดผักฟริเซ หมูสามชั้นซูวีด เบคอน ดิจองมัสตารด เเละไขโพชเอก

ASPARAGUS 430
green asparagus, bacalhau, lemon, mint, basil

สลัดแอสพารากัส เสิรฟพรอมบาคาเลาปลาค็อด เลมอน มิ้นต และเบซิล

SOUP

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

COLD APPETIZERS

BEEF TARTARE 590
hand cut Australian Wagyu 4/5,

Dijon mustard cream,
con��t egg yolk, toasted ciabatta

เนื้อวากิวทาทาร เสิรฟพรอมครีมมัสตารด ไขแดง
และขนมปงเชียบัตตา

YELLOW FIN TUNA TARTARE 480
marinated tuna, pickled beetroot, chipotle,
avocado, ginger mayonnaise, lavash bread

เยลโลวฟนทูนาทาทาร เสิรฟพรอม บีทรูทดอง ครีมอะโวคาโด 
มายองเนสขิง และขนมปงลาวอรช

BLUE SWIMMER CRAB 490
swimmer crab, compressed watermelon, 

horseradish, black forest ham
ปูมา เสิรฟพรอมแตงโมพอนซึครีมฮอสแรดิช แบล็คฟอเรสแฮม

HOT APPETIZERS

VOL AU VENT 420
fricassée of forest mushrooms,

parmesan and tru���e
พายซอสครีมเห็ดรวม หมูเบิรกเชียรพามาซาน และทรัฟเฟล

HOKKAIDO BAY SCALLOPS 790
Japanese scallops, squid ink, rissoni pasta

หอยเชลลฮอกไกโด เสิรฟพรอมพาสตาริโซนี่ในซอสหมึกดำ 

ATLANTIC SALMON CROQUETTE 380
salmon croquette, cucumber, basil, buttermilk

คร็อกเกปลาแซลมอน เสิรฟพรอมซัลซาแตงกวา มายองเนส 
และซอสบัตเตอรมิลค

BAKED CAMEMBERT 690
oven roasted whole tradition

camembert de normandie, tru���e honey, croutons 
ชีสคาเมมเบิรตอบ เสิรฟพรอมน้ำผึ้งผสมเห็ดทรัฟเฟล 

กับขนมปงครูตองซ

PAN-SEARED FOIE GRAS 890
plums from the Royal Project, beets and pineapple

ตับหานทอด เสิรฟพรอมลูกพลัมจากโครงการหลวง 
บีทรูท และสับปะรด

COLD PASTA 680
capellini, hijiki seaweed, chilled lobster, tru���e essence

พาสตาเย็น สาหรายฮิจิกิ เน้ือลอบสเตอร 
และน้ำมันเห็ดทรัฟฟล

TORTELLINI of MOREL MUSHROOM 420
brown onion, green pea, bacon, vegetable nage

ทอรเทลลินีเห็ดมอเรล หัวหอม ถั่วลันเตา เบคอน ในบร็อธผัก

TRUFFLE & MUSHROOM RISOTTO 590
18 months parmesan cheese, port wine reduction
ริซอตโตทรัฟเฟลและเห็ด เสิรฟพรอมกับชีสพาเมซานบม 

18 เดือน พอรทไวนเจล และ น้ำมันเห็ดทรัฟเฟล 

PASTA

LAMB SHANK 650
penne, 48 hours braised lamb shank,
baby tomatoes, fresh burrata cheese

เพนเนขาแกะตุน 48 ช่ัวโมงในน้ำสตอกแกะ มะเขือเทศราชินี และชีสสดบูรัตตา

RED SNAPPER 690
snapper, pomme purée, onion frites,

shell��sh bisque, sea prawns
ปลากระพงแดง เสิรฟพรอมมันบด หัวหอมทอด

เชลฟชบิสค และกุงทะเล

CLASSIC FISH & CHIPS 520
cod ��sh, french fries, sauce rémoulade

ฟช แอนดชิปส เสิรฟพรอมซอสเรมูลาด

SALMON À LA NIÇOISE 750
crispy salmon, red pepper, boiled egg, 

potatoes and olives
ปลาแซลมอน เสิรฟพรอมพริกหวาน ใขตม มันฝรั่ง มะกอกโอลีฟ

FRESH BOSTON LOBSTER 1,600
cooked to your liking served with french fries and clear butter
กุงล็อบสเตอรสดๆ จากบอสตัน เลือกทำไดตามความตองการ 

เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายและบัตเตอรซอส

BOSTON LOBSTER 790
capellini, lobster, chili, chorizo

คาเพลลินีพาสตาผัดเนื้อล็อบสเตอรกับพริก และโชริโซ

CHILEAN SEABASS 1,190
bacon mushroom ragout, ponzu and white tru���e emulsion

สเต็กปลาชิเลียนซีบาส เสิรฟพรอมเห็ดผัดเบคอน และซอสพอนซึบัตเตอร

MEAT

DUCK CONFIT 730
crispy duck con��t cooked 72 hours, Puy lentils,

chorizo, pickled onion and star anise sauce
ขาเปดกงฟต เสิรฟพรอมถั่วเลนเทิลฝรั่งเศส 

และซอสคาราเมลไลซหัวหอม และโปยกั๊ก

RACK of AUSTRALIAN LAMB 1,190
Australian lamb rack, “ajvar”, potato dauphinoise, lamb jus

ซี่โครงแกะออสเตรเลียยาง เสิรฟกับพริกหวาน 
มะเขือมวงอบเคร่ืองเทศ มันฝร่ังอบครีมสไตลฝร่ังเศส และซอสแกะ 

PORK POT AU FEU 690
rib, belly and knuckle of pork,

braised in pork jus and red wine for 24 hours
สตูวหมู “พอท โอ โฟ”

เสิรฟพรอมซอสหมูตุนกับเรดไวน และกระเทียม

ORGANIC CHICKEN LEG 490
potatoes, baby cabbage, mustard sauce

สะโพกไกออรแกนิคทอดหนังกรอบ เสิรฟพรอมมันฝรั่ง
ผักเคล และซอสมัสตารด

FROM THE GRILL

ARGENTINIAN BEEF TENDERLOIN 180g 990
potato dauphinoise, baby carrot, port wine jus

สเต็กเนื้อสันในอารเจนตินา เสิรฟพรอมกับมันฝรั่งอบครีมสไตลฝรั่งเศส เบบี้แครอท และซอสพอรทไวน

AUSTRALIAN WAGYU STRIPLOIN 4/5 200g/400g 1,390/2,490
pomme paillasson, roasted onion, green peppercorn cream

สเต็กเนื้อวากิวสันนอก เสิรฟพรอมมันฝรั่งทอดสไตลฝรั่งเศส หัวหอมอบ และซอสพริกไทยออน

JAPANESE OMI STRIPLOIN A3 300g 5,900
tru���e mashed potato, seasonal vegetables, yuzu kosho

สเต็กเนื้อ “โอมิ” สันนอก พรีเมี่ยมจากญี่ปุน เสิรฟพรอมมันบดทรัฟเฟล ผักตามฤดูกาล และ ซอสสมยูซุโคโชจากญี่ปุน

“COTE DE BOEUF” BLACK ANGUS AGED 270 dAYS (to share for two) 1 kg 3,900
pommes aligot, bordelaise sauce

“โคท เดอ เบิฟ” เสิรฟพรอมมันบดชีสสไตลฝรั่งเศส และซอสบอรเดอเลส (สำหรับสองทาน)

FISH & SEAFOOD

CAVIAR SELECTION BY CAVIAR HOUSE
served with brioche and creme fraiche

โรยัลคาเวียรเสิรฟพรอมขนมปงบริยอช และครีมสด

ROYAL OSCIETRA 30g   
1,900

ROYAL OSCIETRA 50g   
2,800

ROYAL OSCIETRA 100g  
5,900

FRENCH ONION SOUP (15 mins) 350
caramelized onion, pu�f pastry,

Gruyère cheese
ซุปหัวหอมฝรั่งเศส (ใชเวลา 15 นาที) 
เสิรฟพรอมกับแปงพัฟ และชีสกรูแยร

 WILD MUSHROOM SOUP 290
goat cheese toast, white tru���e oil

ซุปครีมเห็ดเสิรฟพรอมกับขนมปงชีสนมแพะ
และน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล

LOBSTER BISQUE 390
lobster rouille, crispy rice,

capsicum purée 
ซุปขนกุงล็อบสเตอร เสิรฟมากับ 

ล็อบสเตอรมายองเนสและขาวพอง

add SIDE DISHES
seasonal vegetables 140 / potato dauphinoise 140 / pomme paillasson 140 / french fries 140

tru���e mashed potato 220 / pommes aligot 250



WATER LIBRARY BRASSERIE
Central Embassy - 5th Floor - Bangkok/Thailand

Tel: 061 825 2532 Email: Embassy@waterlibrary.com

Opening Hours: Daily 10:00 to 22:00
(kitchen opens 11:30 - last order 21:00)


