
  Eats &
treats
In Room Dining Menu

BANGKOK SUKHUMVIT



A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Breakfast
Set Breakfast

 
อาหารเช �าสไตล �ยโุรป

Your choice of juice: Orange, Pineapple, Apple, 
Guava or Tomato
เลือกน้ำผลไม้ 1 อย่าง :  น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำแอปเป้ิล น้ำฝร่ัง หรือ 
น้ำมะเขือเทศ

เลือกขนมทานคู่กับอาหารเช้าได้ 3 ช้ิน ครัวซองต์ ครัวซองโฮลวีท 
เดนิชช็อคโกแลต เดนิชผลไม้ โดนัท มัฟฟินช็อคโกแลต มัฟฟินไขมันต่ำ 
ซอฟโรล ฮาร์ดโรล บาแกตต์ ขนมปังโฮลวีทป้ิง และขนมปังป้ิง

Your choice of morning breakfast pastries (3 pieces)
Choose from: Plain Croissant, Whole Wheat Croissant,
Chocolate Danish, Fruit Danish, Doughnut, Chocolate 
Muffin, Low Fat Muffin, Soft Rolls, Hard Rolls, French 
Baguette, Whole Wheat Toast or Regular Toast

เลือก 3 อย่างจาก เนยสด เนยเทียม เนยเค็ม แยมสตรอเบอร์ร่ี 
แยมสับปะรด แยมส้ม นูเทลล่า เนยถ่ัว น้ำผ้ึง

Served with choose 3 : Unsalted Butter, Margarine,
Salted Butter, Strawberry Jam, Pineapple Jam,
Orange Marmalade, Nutella, Peanut Butter, Honey

โยเกิร์ตรสผลไม้ หรือรสธรรมชาติไขมันต่ำ
Fruit-Flavored or Natural Low Fat Yoghurt

ชา กาแฟ กาแฟดีคาเฟอีน หรือ ช็อคโกแลตร้อน

Your choice of beverage: Freshly BrewedTea or Coffee, 
Decaffeinated Coffee or Hot Chocolate

ผลไม้ตามฤดูกาลSeasonal Fresh Fruit Plate   
or

ผลไม้ตามฤดูกาลSeasonal Fresh Fruit Plate   

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

American Breakfast  THB 530
อาหารเช้าสไตล์อเมริกัน

 

เลือกอาหารเช้าสไตล์ยุโรป ทานคู่กับไข่ไก่สองฟองเลือกปรุงตาม
แบบท่ีคุณชอบ ไข่ดาว ไข่ดาวน้ำ ไข่คน ไข่ต้ม หรือออมเลต 
เสิร์ฟพร้อมเห็ดผัด มะเขือเทศย่าง แฮชบราวน์ เลือกทานคู่กับ
ไส้กรอกไก่ หรือหมู หรือเบคอน หรือถ่ัวย่าง

 

Your choice of Continental Breakfast 
And two Eggs Cooked to Your Liking: Fried, Poached, 
Scrambled, Boiled or Omelette
Served with sautéed mushrooms, grilled tomatoes, 
hash brown potatoes. And choice of: Chicken or
Pork Sausage or Bacon or Baked Beans

Asian Breakfast   THB 480
อาหารเช้าสไตล์เอเชีย

เลือกน้ำผลไม้ 1 อย่าง :  น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำแอปเป้ิล น้ำฝร่ัง หรือ 
น้ำมะเขือเทศ

Your choice of juice: Orange, Pineapple, Apple, 
Guava or Tomato

เลือกอาหารเช้า 1 อย่าง : ข้าวต้ม โจ๊ก ไข่เจียว หรือข้าวผัด

Your choice of Asian Breakfast Speciality:
Khao Tom, Congee, Khai Jiew, Khao Phad

เลือกเคร่ืองด่ืม 1 อย่าง : ชา กาแฟ กาแฟดีคาเฟอีน หรือช็อคโกแลตร้อน

Your choice of beverage: Freshly Brewed Tea or Coffee,
Decaffeinated Coffee or Hot Chocolate

A La Carte Breakfast
(Served from 05:00 -11:00 hrs)

Juices  THB 160
น้ำผลไม้

Orange, Pineapple, Apple, Guava or Tomato    

น้ำส้ม น้ำสับประรด น้ำแอปเป้ิล น้ำฝร่ัง หรือน้ำมะเขือเทศ

Fresh Seasonal Fruit Plate THB 200
ผลไม้สดตามฤดูกาล

Seasonal fresh fruit plate with sliced papaya, 
watermelon, cantaloupe & pineapple
ผลไม้สดตามฤดูกาลตัดแต่ง มะละกอ แตงโม แคนตาลูป และสับปะรด

Whole Fruit Basket  THB 200
ตะกร้าผลไม้สด

Selection of green apple, banana & orange
แอปเป้ิลเขียว กล้วยหอมและส้ม

Fresh Fruit Salad 
in fresh orange juice

  THB 200

สลัดผลไม้ในน้ำส้มค้ันสด

Continental Breakfast THB 450



A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Seasonal Fruit Compote  THB 180
ผลไม้ตามฤดูกาลเช่ือม

Your choice of apple, strawberry or prune

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

เลือก 1 อย่างจาก แอปเป้ิล สตรอว์เบอร์รี  หรือพรุน

 
 

 

Yoghurt  THB 160
โยเกิร์ต

Low Fat Yoghurt
โยเกิร์ตไขมันต่ำ 

Plain Yoghurt
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 

Mixed Fruit Yoghurt
โยเกิร์ตรสผลไม้รวม

Cereals  THB 200
ซีเรียล

Oatmeal Porridge  THB 200
ข้าวต้มข้าวโอ๊ต

Original Bircher Muesli THB 200
เบอร์เชอร์มูสล่ี

เสิร์ฟพร้อมนมร้อนหรือเย็น และน้ำผ้ึง
Served with cold or hot milk & honey

Assorted Cheese plate   THB 380
ชีสรวม

 

เชด้า อีดาม เอมเมนทอล และ บรี เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 

 Cheddar, Edam, Emmental & Brie 
served with condiments 

Assorted Cold Cuts plate  THB 440
โคลท์ คัทส์รวม 

 

พาร์มาแฮม ซาลามี มอร์ทาเดลล่า เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง

Parma ham, Salami & Mortadella 
served with condiments

Marinated Salmon Plate 
served with Accompaniments

 THB 380

แซลมอนหมักเคร่ืองเทศและไวน์

Morning Pastries (24/7)
Selection of 3 Pieces per Serving THB 180
Selection of 5 pieces per Serving THB 220
ขนมอบ  เลือก 3 ช้ิน  หรือ เลือก 5 ช้ิน

Served with choose 3  
เลือก 3 อย่าง

Served with choice of :
เลือกเสิร์ฟพร้อม   

Plain Croissant
ครัวซองต์ 

Doughnut          
โดนัท

Whole wheat
croissant
ครัวซองต์โฮลวีท

Low Fat Muffin         
มัฟฟินไขมันต่ำ

Fruit Danish 
เดนิชผลไม้

Chocolate
Danish
เดนิชช็อคโกแลต

Plain Toast
ขนมปังป้ิง             

Soft Roll           
ซอฟต์โรล           

Chocolate
Muffin         
มัฟฟินช็อคโกแลต

RyeToast
ขนมปังข้าวไรย์             

French Baguette
บาแกตต์

Whole Wheat toast 
ขนมปังโฮลวีทป้ิง   

Unsalted Butter
เนยสด

Margarine
เนยเทียม     

Salted butter
เนยเค็ม

Nutella
นูเทลล่า

Honey
น้ำผ้ึง

Strawberry Jam
แยมสตรอเบอร์ร่ี   

Peanut Butter 
เนยถ่ัว

Pineapple Jam 
แยมสับปะรด

Orange Marmalade
แยมส้ม

Corn Flakes
คอร์นเฟลค

Rice Krispies
ข้าวพอง 

Muesli
มูสลี   

All bran
ธัญพืช

Coco Pop 
โกโก้ป๊อบ 

Whole Milk 
นมสด

Low Fat Milk
นมไขมันต่ำ

Soy Milk
นมถ่ัวเหลือง



Pancakes, Waffles
& French toast

Butter Milk Pancakes  THB 200
แพนเค้ก

French Toast  THB 200
เฟรนช์โทสท์

Golden Waffles  THB 200
วาฟเฟิล

เสิร์ฟคู่กับเบอร์ร่ีเช่ือมและน้ำเช่ือมเมเป้ิล
All are served with berry compote & warm maple syrup

Local Breakfast Specials

Khao Tom THB 260
ข้าวต้ม

Congee
 

THB 260
โจ๊ก

Khai Jiew  THB 260
ไข่เจียว

หมู กุ้ง ไก่ หรือไข่ลวก

Boiled rice with pork, prawns, chicken
or soft-boiled egg

หมูสับ ใส่ขิงซอย

Chinese soft rice porridge with minced pork
and sliced ginger

ไข่เจียวใส่หมูสับ หรือไก่สับ เสิร์มพร้อมข้าวสวย

Thai omelette with your choice of filling minced pork 
or minced chicken served with steamed rice

Khao Phad
 

THB 260
ข้าวผัด

ไก่ เน้ือ กุ้ง ปู หรือมังสวิรัติ ทานคู่กับไข่ดาว

Fried rice with choice of: chicken, beef, prawns,
crab meat or vegetables

A wholesome start to your day!Keep you going all day!

ไข่ไก่สองฟอง เลือกปรุงตามแบบท่ีคุณชอบ
ไข่ดาว ไข่ดาวน้ำ ไข่คน ไข่ต้ม หรือไข่ม้วนออมเลต 
เสิร์ฟพร้อมเห็ดทอด มะเขือเทศย่าง แฮชบราวน์ ไส้กรอกไก่ 
หรือหมู หรือเบคอน หรือถ่ัวย่าง

Two farm fresh eggs prepared to your liking: Fried,
Poached, Scrambled or Boiled.  
Served with grilled tomatoes,
sautéed mushrooms, hash brown. 
With your choice of chicken or pork sausage
or bacon or baked beans.

THB 220Eggs (24/7)
Whole Egg or Egg White Omelette
with your choice of fillings:      

 

ออมเลตไข่ไก่ท้ังฟอง หรือออมเลตไข่ขาว เลือกใส่ 

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

Served with choose 2 
เลือก 2 อย่าง

Tomato ketchup
ซอสมะเขือเทศ

Chili sauce
ซอสพริก

Tabasco sauce
ทาบาสโก

HP sauce Worcestershire
sauce

Mustard sauce 
มัสตาร์ด

Onion
หัวหอม

Tomato
มะเขือเทศ

Cheese
ชีส

Ham
แฮม

Bell Peppers
พริกหยวก

Mushroom
เห็ด



A wholesome start to your day!Keep you going all day!

All Day Dining

ไข่ไก่สองฟอง เลือกปรุงตามแบบท่ีคุณชอบ
ไข่ดาว ไข่ดาวน้ำ ไข่คน ไข่ต้ม หรือไข่ม้วนออมเลต 
เสิร์ฟพร้อมเห็ดทอด มะเขือเทศย่าง แฮชบราวน์ ไส้กรอกไก่ 
หรือหมู หรือเบคอน หรือถ่ัวย่าง

Two farm fresh eggs prepared to your liking: Fried,
Poached, Scrambled or Boiled.  
Served with grilled tomatoes,
sautéed mushrooms, hash brown. 
With your choice of chicken or pork sausage
or bacon or baked beans.

โยเกิร์ตไขมันต่ำ หรือบิเชอร์ มูสลี
Low Fat Yoghurt or Bircher Muesli

ผลไม้สดตามฤดูกาล
Seasonal Fresh Fruit Plate

เคร่ืองด่ืมเลือก 1 อย่างจากชา กาแฟ กาแฟดีคาเฟอีน
หรือช็อคโกแลตร้อน

Your choice of tea, coffee, decaffeinated coffee
or hot chocolate

Garden
Green Salad

 Appetizer THB 280
Entrée THB 380

สลัดผักรวม

 

 

ผักกาดแก้ว ผักกาดคอส แครอท พริกหยวก มะเขือเทศและแตงกวา
เลือกทานคู่กับสลัดวินนะเกรท หรือสลัดครีมวาซาบิ

Mixed greens with iceberg, cos, carrots, peppers, 
tomato & cucumbers. With choice of
dressing vinaigrette or wasabi mayonnaise.

Nicoise Salad  Appetizer THB 280
Entrée THB 380สลัดนิซัวซ์

 

ทูน่า ถ่ัวแขก มันฝร่ัง แองโชว่ี ไข่ไก่ ผักสด
เคล้ากับมะกอกดำและน้ำสลัดวินนะเกรท

 

Tuna, French beans, potato, anchovies, eggs
and greens tossed with black olives and vinaigrette.

 Caprese (24/7) Appetizer THB 280
Entrée THB 380สลัดคาปรีเซ่ 

 

มะเขือเทศ มอสซาเรลลา กับน้ำสลัดเพสโต
Tomato and fresh Mozzarella with basil pesto

Caesar Salad (24/7) Appetizer THB 280
Entrée THB 380สลัดซีซ่าร์ 

 ผักกาดหอม เบคอนกรอบ ชีส ขนมปังกรอบ ราดด้วยน้ำสลัดแองโชว่ี 

Romaine lettuce with classic anchovy dressing, (24/7)
crispy bacon, Shaved cheese and Croutons

Som Tum
 

THB 280

ส้มตำมะละกอ กับกุ้งแห้งและถ่ัวลิสง

Spicy green papaya salad with dried shrimps
and peanuts

น้ำส้มสด
Fresh Orange juice

THB 550Zeta Signature
Breakfast      

Your choice of morning pastries (3 pieces),
Choose from: 
เลือกขนมได้ 3 ช้ิน จาก

Salads & Appetizers

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

Plain Croissant
ครัวซองต์ 

Doughnut          
โดนัท

Whole wheat
croissant
ครัวซองต์โฮลวีท

Low Fat Muffin         
มัฟฟินไขมันต่ำ

Fruit Danish 
เดนิชผลไม้

Chocolate
Danish
เดนิชช็อคโกแลต

Plain Toast
ขนมปังป้ิง             

Soft Roll           
ซอฟต์โรล           

Chocolate
Muffin         
มัฟฟินช็อคโกแลต

RyeToast
ขนมปังข้าวไรย์             

French Baguette
บาแกตต์

Whole Wheat toast 
ขนมปังโฮลวีทป้ิง   

 

 

 

Served with choose 3  
เลือก 3 อย่าง

Unsalted Butter
เนยสด

Margarine
เนยเทียม     

Salted butter
เนยเค็ม

Nutella
นูเทลล่า

Honey
น้ำผ้ึง

Strawberry Jam
แยมสตรอเบอร์ร่ี   

Peanut Butter 
เนยถ่ัว

Pineapple Jam 
แยมสับปะรด

Orange Marmalade
แยมส้ม



Soups

French Onion Soup THB 260

Wild Mushroom Soup THB 260

Cream of Tomato Soup
(24/7)    

THB 260

ซุปหัวหอมฝร่ังเศส ราดหน้าด้วยชีส
Gratinated with Gruyere cheese

ซุปเห็ดเหยาะน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล และครีมสด
Drizzled with truffle oil and a dollop of fresh cream

ซุปข้นมะเขือเทศ เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียม และครีมสด
Served with garlic crouton & dollop of cream

Tom Yum Goong (24/7) THB 320

ต้มยำกุ้ง

Prawns and straw mushrooms in a spicy lemongrass 
flavored broth

Wraps, Burgers and Sandwiches

Club Sandwich (24/7) THB 340

Zeta Beef Burger (24/7)

 

THB 400

Vegetable Burger (24/7) THB 340

Chicken Caesar Wrap (24/7) THB 340

คลับแซนด์วิช ไก่ย่าง เบคอนกรอบ ไข่ดาว และมะเขือเทศ
Grilled chicken, crisp bacon, fried egg and tomato

ซีต้าเบอร์เกอร์ เน้ือแองกัส หัวหอมผัด และมะเขือเทศ
Angus beef burger, caramelized onions and tomato 

เบอร์เกอร์มัสวิรัติ ใส่หัวหอมทอดและมะเขือเทศ
Vegetable patty, caramelized onions and tomato 

ผักโรเมน ไก่ย่าง มะเขือเทศ ห่อด้วยแป้งทอร์ทิลลา
Romaine, grilled chicken, tomatoes wrapped in tortilla

ทุกเมนูด้านบนเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์และสลัดข้างจาน
All the above are serve with french fries & side salad

Gai Hor Bai Toey (24/7)  THB 320

ไก่ทอดห่อใบเตย
Deep fried chicken in pandan leaves

Poh Pia Thord THB 180

 
เปาะเป๊ียะทอดกรอบใส่วุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจ้ิมรสหวาน

Deep fried spring rolls filled with glass noodles 
and vegetables, served with sweet chili dip.

Satay Ruam (24/7) THB 300

ไก่ หมู เน้ือ ย่าง ทานคู่กับน้ำสะเต๊ะ

Mixed grilled marinated chicken, pork, beef
with peanut sauce

Vegetable Samosa  THB 240

แป้งห่อมันฝร่ังและถ่ัวเขียวทอดสไตล์อินเดีย

Deep fried Indian style flaky pastry stuffed with 
potatoes and green peas

French Fries (24/7)  THB 180
มันฝร่ังทอด

A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Fettuccine, Penne, Spaghetti
(24/7)

  THB 380

เฟตตูชิน่ี เพนเน หรือ สปาเก็ตต้ี 

เลือกซอสโบโลเนส คาโบนาร่า หรือ อาราเบียต้า 

With your choice of Bolognese, Carbonara
or Arrabbiata sauce

ผัดกระเทียม หรือ น้ำมันมะกอก
Garlic Chili or Extra virgin olive oil

Pasta selection

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.



Thai Specialities 

Curry
THB 280

Gaeng Paneang (24/7)  THB 300

Gaeng Kiew Wan (24/7)

French Fries
Coleslaw
Sauteed Spinach
Steamed Vegetables
Steamed Rice

แกงเขียวหวานไก่ หมู เน้ือ หรือมังสวิรัติ

Chicken, pork, beef or vegetables in green curry 
with Thai eggplant 

แกงพะแนงไก่ หมู หรือเน้ือ

Chicken pork or beef in sweet paneang curry 
paste with coconut milk

Stir Fried
THB 300

Phad Pak Ruam Mit (24/7) THB 280

Phad Kra Prao (24/7)

ผัดกะเพรา ทะเล หมูสับ ไก่สับ หรือเน้ือสับ ทานคู่กับไข่ดาว

Stir-fried seafood, minced pork, minced chicken or 
minced beef with hot basil, and a fried egg

ผักผักรวมมิตร
Stir-fried mixed vegetables

Gai Phad Med Mamuang
(24/7)

THB 300

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
Stir fried chicken with capsicum and cashew nut

Side orders  THB 150
เคร่ืองเคียงพิเศษ

เลือกซอสเห็ด ซอสสมุนไพร ซอสเลม่อนบัตเตอร์
ซอสพริกไทยสด หรือ เบอเนสซอส

With your choice of mushroom sauce, herb jus,
lemon butter, fresh green peppercorn
or béarnaise sauce

เลือกทานคู่กับเฟรนช์ฟราย เคอร์ร่ีฟราย มันอบ มันบด หรือข้าวสวย

And your choice of french fries, curly fries,
baked potato, mashed potatoes or steamed rice

เลือกทานคู่กับสลัดผัก หรือผัดผักรวมประจำวัน

And your choice of garden salad
or sautéed vegetables of the day

A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Tasmanian Salmon (180 G)  THB 550
แซลมอน

Chicken Breast (140 G) 

  

THB 460
อกไก่

Australian Lamb Chops
(3 pcs)

 

THB 800

เน้ือแกะออสเตรเลีย

Angus Beef Tenderloin
(180 G)  

THB 860

เน้ือสันใน

Kuro Buta Pork Chops (200 G)  THB 680

 

เน้ือหมูสันนอกติดกระดูก คุโรบูตะ 

From the grill and roasts

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.



THB 520

•  Nueng Manao

Pla Kapong

ปลากะพงสดเลือกทำ

fresh Sea bass daily from the market prepared 
to your liking as below: 

น่ึงมะนาว
Steamed with chilli lime sauce

•  Priew Wan

เปร้ียวหวาน

Deep fried and topped with sweet and
sour sauce

•  Sauce Sam Rot

ซอสสามรส

Deep fried and topped with sweet sour and 
chili sauce

•  Yakiniku

Choice of: 

ยากินิกุ
Grilled beef with teriyaki sauce

•  Yaki Tori 

ยากิโทริ

Grilled chicken and bell pepper
with teriyaki sauce

•  Sake Teriyaki

ปลาแซลมอลย่างซอสเทริยากิ 
Grilled salmon with teriyaki sauce 

•  Sake Shioyaki 

ปลาแซลมอลย่างเกลือ
Grilled Salmon with rock salt 

Rice and Noodles
THB 280Khao Phad (24/7)

ข้าวผัดไก่ กุ้ง เน้ือ ปู หรือมังสวิรัติ ทานคู่กับไข่ดาว

Fried rice with chicken, prawns, beef, crab meat 
or vegetables topped with a fried egg

THB 290Phad Thai Koong (24/7)

ผัดไทกุ้งสด

Stir fried rice noodles in tamarind sauce 
with prawns

THB 290Phad Sie Eiew (24/7)

ผัดซีอ๊ิวไก่หรือหมู

Flat Noodles fried with kale and chicken or
pork and dark soy sauce.

Japanese Specialities

 
THB 520

Sushi  THB 460

Sashimi

ซาชิมิ
Selection with wasabi and soya sauce

ซูชิ
Selection with wasabi and soya sauce

  THB 480

Bento Set

THB 460

THB 400

THB 440

THB 440

•  Tonkatsu

ทงคัตซึ

Deep fried pork bread crumbed
with tonkatsu sauce

THB 440

Assorted Sushi & Sashimi 
ซูชิและซาชิมิรวม

เซ็ตเบนโตะ

อาหารไทยทุกจานเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย
All Thai dishes are served with steamed jasmine rice

A wholesome start to your day!Keep you going all day!

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.



Desserts

  THB 260Vanilla Crème Brulee (24/7)
วานิลา ครีม บูเล่

 THB 260Apple Crumble 
with Vanilla Sauce (24/7)
แอปเป้ิลครัมเบ้ิล

  THB 260Trio of Chocolate Mousse 
with Almond (24/7) 
ชอคโกแลตมูสทรีโออัลมอนด์ 

  THB 260Chilled Cheese Cake (24/7) 
ชีสเค้ก

 THB 260Tiramisu (24/7)
ทีรามิสุ 

  THB 260Mango Sticky Rice (24/7)   
ข้าวเหนียวมะม่วง 

  THB 260Fresh Fruit Platter (24/7)    
ผลไม้สด

  THB 90Scoop of Premium Italian 
Ice cream  (24/7)   
อิตาเลียนไอศกรีม

THB 380

Lamb Roganjosh (24/7) THB 400

Murgh Makhani (24/7) 

แกงเคร่ืองเทศไก่ท่ีมีส่วนผสมของสันในไก่คลุกในเคร่ืองเทศ

Boneless chicken cooked in tomato
and fenugreek sauce

แกงขาแกะสไตล์อินเดีย

Lamb stewed in onion and tomato gravy
with Indian spices

Mater Paneer (24/7) THB 340

แกงชีสคอตเตทสไตล์อินเดีย

Cottage cheese and green peas in tomato
and onion gravy

Vegetable Biryani (24/7) THB 400

ข้าวหมกผักสไตล์อินเดีย

Basmati rice cooked with seasonal vegetables and 
served with mint raita 

Chicken Biryani (24/7)

 

THB 460

ข้าวหมกไก่สไตล์อินเดีย

Basmati rice cooked with tender morsels of chicken 
served with mint raita

วานิลา, สตรอเบอร์ร่ี, ช็อคโกแลต 
Vanilla, Strawberry, Chocolate

Dal Makhani (24/7) 

 

THB 300

แกงถ่ัวดำสไตล์อินเดีย
Slow cooked black lentils

อาหารทุกจานข้างต้นเสิร์ฟพร้อมกับข้าวบาสมาติ ของดอง
และ ข้าวเกรียบอินเดีย

All the above dishes are served with basmati rice,
pickle & poppadum’s

A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Indian Specialities

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.



Hot Coffee & Tea

THB 140

กาแฟร้อน ชาร้อน 

A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Beverages

Fresh Juices   THB 160
น้ำผลไม้สด  

ส้ม สับปะรด แอบเป้ิล แตงโต แคนตาลูป มะเขือเทศ หรือแครอท

Orange, pineapple, apple, watermelon,
cantaloupe, tomato or carrot

Flavoured Sodas   THB 140
น้ำอัดลม  

โค้ก โค้กไลท์ สไปรท์ แฟนต้ารสส้ม จิงเจอร์เอล โทนิค โซดา

Coke, Coke Light, Sprite, Fanta Orange, Ginger Ale, 
Tonic Water, Soda

Beer

  

THB 160
เบียร์

 

ไฮเนเก้น สิงห์ อาซาฮี ไทเกอร์
Heineken, Singha, Asahi , Tiger

Sparkling Wine by bottle 

  

THB 1,400
สปาร์คกล้ิง ไวน์  (ขวด)

 

Zonin Prosecco Brut

White Wine by glass   

  

THB 250
ไวน์ขาว (แก้ว)

 

Two Oceans Sauvignon Blanc
Taraz Chardonnay Bin 681

Red Wine by glass   

  

THB 250
THB 250

ไวน์แดง (แก้ว)

 

Two oceans Cabernet Sauvignon-merlot 
Taraz Cabernet Sauvignon Bin 383

THB 360Torrae Del Sale Sangiovese Pinot Noir

คาปูชิโน เอสเพรสโซ่ ลาเต้ ช็อคโกแลตร้อน
กาแฟดำ (เสิร์ฟ2แก้ว) กาแฟดีแคฟฟิเนท

Cappuccino, Espresso, Latte,  
Hot Chocolate, Black Coffee (2cups), 
Decaffeinated Coffee

Milk   THB 140
นมสด

THB 140

อิงลิชเบรคฟาสต์  เอิร์ลเกรย์  ชาเขียวมะลิ คาโมไมล์ 

English Breakfast,
Earl Grey Tea, Jasmine Green Tea,
Chamomile

Double Espresso THB 160
ดับเบ้ิล เอสเพรสโซ่

Low fat 
นมสดไขมันต่ำ

Full Fat 
นมสด

Soy Milk 
นมถ่ัวเหลือง

Chilled  THB 140
เคร่ืองด่ืมเย็น

Iced tea, Iced Coffee, Iced Chocolate, 
Iced Café Latte, Iced Cappuccino
ชาเย็น กาแฟเย็น ช็อคโกแลตเย็น คาเฟ่ลาเต้เย็น คาปูชิโนเย็น

Ice Blended THB 140
เคร่ืองด่ืมเย็นป่ัน

Watermelon, Cantaloupe, Coffee,
Tea, Chocolate Milkshake
แตงโม แคนตาลูป กาแฟ ชา ช็อกโกแลตมิลค์เชค

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.



A wholesome start to your day!Keep you going all night!

 
 

Late Night Menus
(Served from 00:00 -05:30 hrs)

Salads & Appetizers

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

ไข่ไก่สองฟอง เลือกปรุงตามแบบท่ีคุณชอบ
ไข่ดาว ไข่ดาวน้ำ ไข่คน ไข่ต้ม หรือไข่ม้วนออมเลต 
เสิร์ฟพร้อมเห็ดทอด มะเขือเทศย่าง แฮชบราวน์ ไส้กรอกไก่ 
หรือหมู หรือเบคอน หรือถ่ัวย่าง

Two farm fresh eggs prepared to your liking: Fried,
Poached, Scrambled or Boiled.  
Served with grilled tomatoes,
sautéed mushrooms, hash brown. 
With your choice of chicken or pork sausage
or bacon or baked beans.

THB 220Eggs (24/7)
Whole Egg or Egg White Omelette
with your choice of fillings:      

 

ออมเลตไข่ไก่ท้ังฟอง หรือออมเลตไข่ขาว เลือกใส่ 

Served with choose 2 
เลือก 2 อย่าง

Tomato ketchup
ซอสมะเขือเทศ

Chili sauce
ซอสพริก

Tabasco sauce
ทาบาสโก

HP sauce Worcestershire
sauce

Mustard sauce 
มัสตาร์ด

Onion
หัวหอม

Tomato
มะเขือเทศ

Cheese
ชีส

Ham
แฮม

Bell Peppers
พริกหยวก

Mushroom
เห็ด

Cream of Tomato Soup
(24/7)    

THB 260

ซุปข้นมะเขือเทศ เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียม และครีมสด
Served with garlic crouton & dollop of cream

   Caprese (24/7) Appetizer THB 280
Entrée THB 380สลัดคาปรีเซ่ 

 

มะเขือเทศ มอสซาเรลลา กับน้ำสลัดเพสโต
Tomato and fresh Mozzarella with basil pesto

Caesar Salad (24/7) Appetizer THB 280
Entrée THB 380สลัดซีซ่าร์ 

 ผักกาดหอม เบคอนกรอบ ชีส ขนมปังกรอบ ราดด้วยน้ำสลัดแองโชว่ี 

Romaine lettuce with classic anchovy dressing,
crispy bacon, Shaved cheese and Croutons

Gai Hor Bai Toey (24/7)  THB 320

ไก่ทอดห่อใบเตย
Deep fried chicken in pandan leaves

Poh Pia Thord (24/7) THB 180

 
เปาะเป๊ียะทอดกรอบใส่วุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจ้ิมรสหวาน

Deep fried spring rolls filled with glass noodles 
and vegetables, served with sweet chili dip.

Satay Ruam (24/7) THB 300

ไก่ หมู เน้ือ ย่าง ทานคู่กับน้ำสะเต๊ะ

Mixed grilled marinated chicken, pork, beef
with peanut sauce



A wholesome start to your day!Keep you going all night!

Wraps, Burgers and Sandwiches

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

Club Sandwich (24/7) THB 340

Zeta Beef Burger (24/7)

 

THB 400

Vegetable Burger (24/7) THB 340

Chicken Caesar Wrap (24/7) THB 340

คลับแซนด์วิช ไก่ย่าง เบคอนกรอบ ไข่ดาว และมะเขือเทศ
Grilled chicken, crisp bacon, fried egg and tomato

ซีต้าเบอร์เกอร์ เน้ือแองกัส หัวหอมผัด และมะเขือเทศ
Angus beef burger, caramelized onions and tomato 

เบอร์เกอร์มัสวิรัติ ใส่หัวหอมทอดและมะเขือเทศ
Vegetable patty, caramelized onions and tomato 

ผักโรเมน ไก่ย่าง มะเขือเทศ ห่อด้วยแป้งทอร์ทิลลา
Romaine, grilled chicken, tomatoes wrapped in tortilla

ทุกเมนูด้านบนเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์และสลัดข้างจาน
All the above are serve with french fries & side salad

Fettuccine, Penne, Spaghetti
(24/7)

  THB 380

เฟตตูชิน่ี เพนเน หรือ สปาเก็ตต้ี 

เลือกซอสโบโลเนส คาโบนาร่า หรือ อาราเบียต้า 

With your choice of Bolognese, Carbonara
or Arrabbiata sauce

ผัดกระเทียม หรือ น้ำมันมะกอก
Garlic Chili or Extra virgin olive oil

Pasta selection

Thai Specialities 

Curry
THB 280

Gaeng Paneang (24/7)  THB 300

Gaeng Kiew Wan (24/7)

แกงเขียวหวานไก่ หมู เน้ือ หรือมังสวิรัติ

Chicken, pork, beef or vegetables in green curry 
with Thai eggplant 

แกงพะแนงไก่ หมู หรือเน้ือ

Chicken pork or beef in sweet paneang curry 
paste with coconut milk

Stir Fried
THB 300

Phad Pak Ruam Mit (24/7) THB 280

Phad Kra Prao (24/7)

ผัดกะเพรา ทะเล หมูสับ ไก่สับ หรือเน้ือสับ ทานคู่กับไข่ดาว

Stir-fried seafood, minced pork, minced chicken or 
minced beef with hot basil, and a fried egg

ผักผักรวมมิตร
Stir-fried mixed vegetables

Gai Phad Med Mamuang
(24/7)

THB 300

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
Stir fried chicken with capsicum and cashew nut



THB 380

Lamb Roganjosh (24/7) THB 400

Murgh Makhani (24/7) 

แกงเคร่ืองเทศไก่ท่ีมีส่วนผสมของสันในไก่คลุกในเคร่ืองเทศ

Boneless chicken cooked in tomato
and fenugreek sauce

แกงขาแกะสไตล์อินเดีย

Lamb stewed in onion and tomato gravy
with Indian spices

Mater Paneer (24/7) THB 340

แกงชีสคอตเตทสไตล์อินเดีย

Cottage cheese and green peas in tomato
and onion gravy

Vegetable Biryani (24/7) THB 400

ข้าวหมกผักสไตล์อินเดีย

Basmati rice cooked with seasonal vegetables and 
served with mint raita 

Chicken Biryani (24/7)

 

THB 460

ข้าวหมกไก่สไตล์อินเดีย

Basmati rice cooked with tender morsels of chicken 
served with mint raita

Dal Makhani (24/7) 

 

THB 300

แกงถ่ัวดำสไตล์อินเดีย
Slow cooked black lentils

อาหารทุกจานข้างต้นเสิร์ฟพร้อมกับข้าวบาสมาติ ของดอง
และ ข้าวเกรียบอินเดีย

All the above dishes are served with basmati rice,
pickle & poppadum’s

Indian Specialities

A wholesome start to your day!Keep you going all night!

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.

Rice and Noodles
THB 280Khao Phad (24/7)

ข้าวผัดไก่ กุ้ง เน้ือ ปู หรือมังสวิรัติ ทานคู่กับไข่ดาว

Fried rice with chicken, prawns, beef, crab meat 
or vegetables topped with a fried egg

THB 290Phad Thai Koong (24/7)

ผัดไทกุ้งสด

Stir fried rice noodles in tamarind sauce 
with prawns

THB 290Phad Sie Eiew (24/7)

ผัดซีอ๊ิวไก่หรือหมู

Flat Noodles fried with kale and chicken or
pork and dark soy sauce.



Desserts

  THB 260Vanilla Crème Brulee (24/7)
วานิลา ครีม บูเล่

 THB 260Apple Crumble 
with Vanilla Sauce (24/7)
แอปเป้ิลครัมเบ้ิล

  THB 260Trio of Chocolate Mousse 
with Almond (24/7) 
ชอคโกแลตมูสทรีโออัลมอนด์ 

  THB 260Chilled Cheese Cake (24/7) 
ชีสเค้ก

 THB 260Tiramisu (24/7)
ทีรามิสุ 

  THB 260Mango Sticky Rice (24/7)   
ข้าวเหนียวมะม่วง 

  THB 260Fresh Fruit Platter (24/7)    
ผลไม้สด

  THB 90Scoop of Premium Italian 
Ice cream  (24/7)   
อิตาเลียนไอศกรีม

วานิลา, สตรอเบอร์ร่ี, ช็อคโกแลต 
Vanilla, Strawberry, Chocolate

A wholesome start to your day!Keep you going all night!

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% tax.
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