CONCHA Y TORO RESERVADO BY GLASS 285.- / BY BOTTLE 1370.Chadonnay
Cabernet Sauvignon
Fruity, peach, apple tropical fruit,
pineapple, balanced,Refreshing,
medium – light body, sweet touch.

drink list

Fruity, berries, red plums,chocolate,
round, Medium-body, spicy flavors,
nice finishing

OUTSTATION VINEYARDS BY GLASS 290.- / BY BOTTLE 1380.Semillon Sauvignon Blanc
Shiraz Cabernet
Fresh tropical fruit flavours and
grassy notes. A crisp well balanced
wine with soft round palate of fruit
layers.

A true Australian blend with
blackcurrant and and plum fruit
aromas. The marriage of Shiraz and
Cabernet reveals a fresh fruit palate
with toasty vanillin oak leading to
generous finish.

Juice & Shake
Young Coconut
Fresh Fruit Juice

120.150.-

Orange / Lime / Pineapple / Watermelon

Canned Fruit Juice

Beer (Canned Beer)
125.180.-

Singha / Leo
Asahi

Aperitif

220.-

Campari Bitter / Martini Extra Dry / Bianco /
Rosso / Jagermeister / Pernod / Ricard

Apple / Cranberry / Mango / Pineapple / Tomato

Tropical Fruit Shake

155.-

Banana / Coconut / Lime / Lychee / Mango / Orange /
Pineapple / Watermelon

Ice Cream Milk Shake

180.-

Coconut / Vanilla / Strawberry / Chocolate

Fernet Branca

320.-

Sherry & Port Wine

275.-

Worlds Best Cocktails

285.-

Cosmopolitan
Vodka, Triple sec, cranberry and lime juice

Caipirinha

Tio Pepe / Taylor’s Port Fine Ruby

Cachaca Rum, lime wedge, white sugar

White Spirit

270.-

Gordons Dry Gin / Bacardi Light Rum / Captain Morgan /
Cachaca Rum /Smirnoff Vodka / Stolichnaya Vodka / Tequila

Mojito
Light Rum, lime wedge, white sugar, mint leaves, topped with soda

Mai Tai
Light Rum, Captain morgan, Orange Curacao, tropical fruit juice and syrup

Whiskies

Long Island Iced Tea

Scotch Whisky
Premium: Chivas Regal / Johnnie Walker Black /

Gin, Light Rum, Vodka, Tequila, Triple sec, lime juice topped with coca cola

310.-

Glenfiddich Single Malt 12 years

Regular:

115.-

Grants Whisky / Jonnie Walker Red / 100 Pipers

220.-

Pina Colada
Light Rum, Coconut liqueur, coconut milk, pineapple juice and syrup

Tequila Sunrise
Tequila, Orange Curacao, orange juice topped with grenadine syrup

Bourbon & Canadian Whiskey

Sex on the Beach
220.265.220.-

Canadian Club
Jack Daniel’s
Jim Beam

Vodka, Melon Liqueur, Peach Liqueur, Grape juice & lime juice

Margarita
Tequila, Triple sec, sweet & sour syrup

Signature Cocktail

Irish Whisky
265.-

John Jameson

320.-

Chocolate Martini
Vodka, Chocolate Dark, Espresso

Cool Sensation

Cognac
Hennessey X.O. / Remy Martin X.O.
Hennessey V.S.O.P. / Remy Martin V.S.O.P / Courvoisier V.S.O.P

1,045.465.-

Whisky, Chocolate white, Banana liqueur, pineapple & lime juice

Melon Sour
Vodka, Melon Liqueur, pineapple & lime juice

Phi Phi Paradise

Eau De Vie

Whisky, Gin, Blue Curacao, sweet & sour syrup topped with soda

265.-

H.W. Kirschwasse

R.U.O.K
Vodka, Dark Rum, Melon Liqueur, cranberry juice, sweet & soursyrup

Liqueurs

240.-

Amaretto / Bailey’s Irish Cream / Cointreau / Cherry Heering /
Drambuie DOM Benedictine / Grand Marnier / Kahlua / Malibu / Sambuca

Classic Cocktail

Soft Drink & Mineral Water
Coca-Cola, Cola Light, Fanta Orange, Sprite,
Soda Water, Ginger Ale, Tonic Water
Singha Water Small
Evian Water
Perrier Water
Purra Water

SPECIAL COFFEES

90.90.45.120.160.80.320.-

Irish Coffee
Fresh brewed coffee and Irish whisky topped

285.-

Alexander / Black Russian / Blue Hawaii / Bloody Mary / Daiquiri /
Dry Martini / Gin Fizz / Gin Sling / Grasshopper / Screw Driver /
Singapore Sling / Tom Collins / White Russian / Zombie

Mocktail (Non Alcoholic)
Ale Minoto: Lime wedge, mint leaves, brown sugar topped with soda
Fruit Punch: Orange, pineapple and lime juice, grenadine syrup
Phi Phi Healthy: Orange juice, fresh banana, milk
Pina Coco-Nana: Coconut milk, pineapple juice, fresh banana, syrup
Lemon Ginger Tea: Fresh lime, fresh ginger, honey syrup, Lipton tea
Cinderella: pineapple juice, cream soda topped with sprite
Shirley Temple: grenadine syrup, lemon juice topped with sprite

with Kahlúa and whipped cream.
Jamaican Coffee
Fresh brewed coffee and captain morgan topped
with Kahlúa and whipped cream.
Siam Coffee
Fresh brewed coffee and whisky topped
with Kahlúa and whipped cream.

No shark and parrotfish served in the restaurant / No MSG
All prices are subject to 10% service charge and applicable government vat

210.-

APPETIZER & SALAD
PHI PHI FISH MANGO

พ�พ� สลัด

your dish

280.-

Deep fried seabass fillet topped with toasted coconut, mango salad
(mango, spring onion, celery, shallot, tomato and cashew nuts)

ปลากะพงขาวทอด โรยหนามะพราวคั่ว เส�รฟพรอมยำมะมวง

กาโดกาโด สลัด

GADO GADO SALAD

180.-

Frillice iceberg, sugar snap pea, carrot, firm tofu, red radish,
potato chips, boiled egg, crispy onion, crispy noodles and peanut dressing.

สลัดแขก ฟร�ลล�ซไอซเบิรก ถั่วลันเตาหวาน แครอท เตาหู เรดเรดิช มันฝรั่งทอด ไขตม
หอมเจ�ยว เสนหมี่กรอบ น้ำสลัดถั่ว
E-SARN ARANCINI

อีสาน อารันชินิ

TOMATO & MOZZARELLA PANINI

950.-

360.-

360.-

Cream sauce, spinach and mozzarella cheese

พ�ซซาคั่วกล��ง

320.-

Stir fried minced pork with curry paste less spicy,
tomato sauce and mozzarella cheese

320.-

แซนดว�สไกขนมป�งขาวไรซเบอรร�่ป�ง บารบีคิวซอส เชดดาชีส มะเข�อเทศ ผักสลัดใบ เห็ด
ขนมป�งขาวไรซเบอรร�่ป�ง มันฝรั่งแผนทอดกรอบ
BURGER PLA

เบอรเกอรปลา

320.-

พ�ซซาเปร�้ยวหวานทะเล

360.-

Shrimps, squid, clams, pineapple, parsley, mozzarella cheese,
sweet & sour sauce

BIG MOUNTAIN BURGER

บิกเมาเทนเบอรเกอร

420.-

เบอรเกอร ไก หร�อ หมู รสลาบ(เผ็ดนอย) ผักกาดหอม มะเข�อเทศ หอมใหญ ใบสาระแหน แตงกวา
เชดดาชีส มายองเนสสมุนไพร เฟรนชฟรายส

MAIN DISHES

ใสกุง ปลาหมึก หอยตลับ กระเทียม พลาสเลย ไวนขาว ซอสมะเข�อเทศ ชีสมอซซาเรลลา

พ�ซซาหนาญี่ปุน

เบอรเกอรปลากะพงหมักตะไคร ชุปเกล็ดขนมป�งทอด ตาตาซอส เฟรนชฟรายส
Chicken or pork less spicy larb flavor, lettuce, tomato, onion,
mint leaves, cucumber, cheddar cheese, herbs mayo and French fries

คั่วกล��งหมูสับเผ็ดนอย ซอสมะเข�อเทศ มอซซาเรลลาชีส

450.-

Crab stick, gilled Japanese eel with soy sauce, octopus, shrimps,
cream sauce, teriyaki sauce and mozzarella cheese

GIANT TIGER PRAWN

กุงลายเส�อไซส ใหญยาง

1,790.-

Grilled jumbo tiger prawn, grilled vegetables,
grilled potato served with BBQ sauce and seafood sauce

กุงลายเส�อไซส ใหญยาง ผักยาง มันฝรั่งยาง ซอสบารบีคิวและซอสซีฟ�ด

ใสปูอัด ปลาไหลญี่ปุนยางซีอิ�ว ปลาหมึกยักษ กุง ซอสคร�ม ซอสเทร�ยากิและ ชีสมอซซาเรลลา

DUCK LEG

PIZZA

นองเปดตุน ซอสพะแนง

420.-

Panang sauce with nuts, curry paste and coconut milk,
served with riceberry rice or jasmine rice

MARGHERITA

พ�ซซามารการ�ตา

270.-

Tomato, mozzarella cheese, parmesan and basil

พ�ซซาซุกกา

360.-

Mashed pumpkin, taleggio cheese, fresh mozzarella cheese,
pumpkin seeds and red onion

พ�ซซาทรัฟเฟ�ล

380.-

Parmesan cheese, taleggio cheese, mozzarella cheese,
mushroom, balsamic glaze and truffle oil

380.-

Mozzarella cheese, cherry tomatoes, rocket leaves,
Parma ham and parmesan cheese

NORWEGIAN

พ�ซซานอรว�เจ�่ยน

ขาวหนาแกงกะหร�่เนื้อวัว มันฝรั่ง แครอท หอมใหญ เนื้อบดหอมอซซาเรลลาชีสทอด ขาวหอมมะล�

380.-

Cream base, mozzarella cheese, salmon, lemon, dill

เทอร�ยากิ ไก

ไกทอดคลุกสมุนไพร เทร�ยากิมายองเนส ข�งดอง ขาวไรซเบอรร�่ หร�อ ขาวหอมมะล�

ขาวซอยไก

เสนพาสตาตัลยาเตลเล ขาวซอยนองไก หอมใหญ ผักกาดดอง มะนาว พร�กแหง หอมแดง เสนบะหมี่ ไขกรอบ

CHOCOLATE BAR ALMOND

Fried beef with red capsicum, cheddar cheese, onion,
pickled cucumber, herb mayo and French fries

CHICKEN PANINI

พานินิ� ไก

พานีนี่แซนว�ชป�ง อกไกผัด ซอสอะโวคาโดบด มะเข�อเทศสไลด เชดดารชีส เห็ด มายองเนสสมุนไพร
เฟรนชฟรายส

220.-

ช็อกโกแลตกานาช อัลมอนดทอปป�ง ไอศกร�มวนิลา

ชีสเคก ผลไมสด

250.-

Cheesecake, fresh fruit and raspberry sauce

320.-

Fried chicken breast, guacamole, tomato slice, Cheddar cheese,
mushroom, herbs mayo and French fries

ช็อกโกแลตกานาช

Chocolate ganache, almond topping and vanilla ice cream

CHEESECAKE FRESH FRUIT

พานีนี่แซนว�ชป�ง ผัดเนื้อสไลดกับพร�กยักษแดง เชดดารชีส หอมใหญ แตงกวาดอง
มายองเนสสมุนไพร เฟรนชฟรายส

320.-

Tagliatelle pasta, yellow coconut curry, chicken drumstick,
onion, pickled cabbage, lime, dried chili, shallot and crispy egg noodles

SANDWICHES & BURGERS
320.-

320.-

Deep fried chicken with mixed Thai herbs, teriyaki mayo,
picked ginger, riceberry rice or jasmine rice

DESSERTS

พานินิ�เนื้อ

420.-

ขาวผัดกิมจ� หมูสามชั้นคลุกขาวคั่วยาง ไขดาว ไขกุงสม ซอสถั่วเหล�องรสเผ็ด

คร�มเบส ชีสมอสซาเรลลา ปลาแซลมอน มะนาวเหล�อง ผักชีฝรั่ง

BEEF PANINI

ขาวผัดกิมจ�

Served with deep fried pork belly and roasted rice, fried egg,
capelin roe-ebiko orange and spicy soya sauce

KHAO SOY GAI

พามาแฮม มะเข�อเทศราชินี ผักร็อกเก็ต ชีสมอสซาเรลลา ชีสพารเมซาน

420.-

Beef yellow curry with potato, carrot, onion,
deep fried minced beef and mozzarella cheese served with jasmine rice

CHIC CHIC TERIYAKI

พ�ซซาพารเมซานชีส ชีสตาเรยจ�โอ ชีสมอสซาเรลลา เห็ด บัลซามิกขน น้ำมันเห็ดทรัฟเฟ�ล

พ�ซซาพารมาแฮม

ขาวหนาแกงกะหร�่เนื้อวัว

KIMCHI FRIED RICE (Chef Signature)

พ�ซซาฟ�กทอง ชีสตาเรยจ�โอ เมล็ดฟ�กทอง หอมแดง

PARMA HAM

นองเปดตุน ซอสพะแนง ขาวไรซเบอรร�่ หร�อ ขาวหอมมะล�
GAENG KARI NUEA

พ�ซซามะเข�อเทศสด มอสซาเรลลาข�ส พารเมซานชีส ใบโหระพา

TRUFFLE

แซนดว�สไก

Deep fried seabass with lemongrass, tartar sauce and French fries

ซอสคร�ม มอซซาเรลลาชีส

ZUCCA

CHICKEN SANDWICH

BBQ sauce, cheddar cheese, tomato, green leaf lettuce,
mushroom, riceberry toast and potato chip

กุง เนื้อมะพราวออน เห็ด มะเข�อเทศ ตมยำคร�มซอส มอซซาเรลลาชีส

KAWAII

320.-

แซนดว�สขนมป�งขาวไรซเบอรร�่ป�ง ผักโขม เชดดาชีส กระเทียม เห็ด อะโวคาโดบด เบคอน
มันฝรั่งแผนทอดกรอบ

Shrimps, young coconut meats, mushroom, tomato,
tom yum cream sauce and mozzarella cheese

PRIEW WAAN TALAY ANDAMAN

แซนดว�สผักโขม

Cheddar cheese, garlic, mushroom, guacamole, bacon,
riceberry toast and potato chips

PIZZA (Chef Signature)

KHUA KLING

พานีนี่แซนว�ชป�ง คร�มชีส มะเข�อเทศสไลด ผักกาดแกว ไขดาว หอมใหญผัด แตงกวาดอง
อะโวคาโดบดกับโหระพามายองเนสสมุนไพร เฟรนชฟรายส
SPINACH SANDWICH

ขนมป�งป�งทาหนาไสกรอกหมูรสเผ็ดและร�คอตตาชีส ปอเปยะชีสทอดและแยมราสเบอรร�่ ขาวร�ซอสโต
ไสลาบหมูทอดซอสมะขามสะระแหน เกี๊ยวซาผักกับซอสเปร�้ยว ไกสะเตะกับซอสถั่ว

พ�ซซาผักโขม

320.-

caramelized onion, pickled cucumber, guacamole-basil sauce,
herb mayo and French fries

Bruschetta with Nduja homemade spicy sausage and ricotta cheese,
cheese spring rolls with raspberries jam, E- Sarn Arancini, vegetables
gyoza with sour sauce and chicken satay with peanut sauce.

POPEYE

พานินิ� ไขดาวและผัก

Cream cheese, tomato slice, iceberg lettuce, fried egg,

ขาวร�ซอสโต ไสลาบหมูทอด มอซซาเรลลาชีส ขาวคั่ว ตนหอมซอย ใบสะระแหน ซอสมะขามสะระแหน

TOM YAM MAPRAW ONN พ�ซซารสตมยำมะพราวออน

พานีนี่แซนว�ชป�ง มะเข�อเทศสไลด มอสซาเรลลาชีส ซอสโหระพา มายองเนสสมุนไพร เฟรนชฟรายส
EGGS VEGGIE PANINI

Deep fried spicy minced pork, roasted rice, spring onion,
mint leaves, mozzarella cheese and risotto rice rolls served
with mint tamarind sauce.

มิสเตอรตมยำ

320.-

Tomato slice, mozzarella cheese, pesto sauce, herb mayo and French fries

180.-

“MR. TOM YAM” (Chef Signature Dish for 2)

พานินิ�มะเข�อเทศและมอซซาเรลา

ชีสเคก ผลไมสด ซอสราสเบอร�่
MANGO STICKY RICE

ขาวเหนียวมะมวง

Sticky rice, fresh mango, creamy coconut sauce and coconut ice cream

ขาวเหนียวมะมวง น้ำกะทิ ไอศกร�มมะพราว

No shark and parrotfish served in the restaurant / No MSG
All prices are subject to 10% service charge and applicable government vat

220.-

