INTERNATIONAL SELECTION
SALAD สลัด
HOMEMADE CAESAR SALAD with chicken / prawns

Recommended by Khun Mam

220 / 285

ซีซาร์สลัด กับ อกไก่ หรือกุง้
MIXED VEGETABLE SALAD with a choice of dressing

155

สลัดผักรวม และซอสทีเ่ ลือก
THE NEST PRAWN SALAD, fried in garlic butter, with lemon dill dressing &parmesan cheese

285

เดอะเนสท์ สลัด กุง้ ทอดเนยกับพามาซานชีสและกระเทียม นา้ สลัดเลม่อนดิล
TUNA SALAD with black pepper, shoyu balsamic and garden vegetables

275

สลัดทูนา่ บัลซามิกโชยุ และผักใบ

STARTER อาหารทานเล่น
THE NEST SPICED CHICKEN WINGS with blue cheese dip

180

ปี กไก่ เดอะเนสท์ กับ ซอสบลูชีส
CRAB MEAT GRATIN with garlic bread

245

เนือ้ ปูอบชีส กับขนมปั งกระเทียม
CHICKEN NUGGETS with chili mayonnaise

155

นักเกตไก่ กับชิลลีมายองเนส

SANDWICH แซนวิช
THE NEST HOT DOG with honey salsa & hot dog bun and your choice tofu / fish

240

ฮอตดอก ปลา ซอส นา้ ผึง้ ซาลซ่า
QUESADILLAS with mozzarella & guacamole and your choice of chicken / beef, seafood

165 / 240

ไก่ เนือ้ หรือ ซีฟดู้ ในแป้งตอร์ตีญ่า กับ ซอสอโวคาโด้
GRILLED TRIO CHEESE SANDWICH, caramelized onion and your choice of chicken / beef

245 / 275

กริลชีสแซนวิช เนือ้ หรือไก่ กับคาราเมลหัวหอม
THE MAX BURGER with bacon, cheese, fried egg & French style sliced cold pork / beef
เบอร์เกอร์เนือ้ หรือหมู กับเบคอน ไข่ และชีส
Recommended by Khun GAM

240 / 260

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

MAIN DISH อาหารจานหลัก
MISO BRAISED BEEF SHANK with truffle mashed potato

360

เนือ้ วัวน่องลาย กับมันบดทรัฟเฟิ ล
HERBED LAMB RACK with red wine rosemary sauce & mashed potatoes

550

ซี่โครงแกะ ซอสไวน์แดงและโรสแมรี่ กับมันบด
DUCK CONFIT with sweet prune sauce & balsamic salad

375

อกเป็ ด กับซอส ลูกพรุน บัลซามิก
GRILLED SALMON with creamed spinach and mustard sauce

350

ปลาแซลมอน กับผักโขม และซอส ทารากอนมัสตาร์ด

THE NEST STEAK SPECIALS
Served old fashioned style - you can choose your steak, side dish & sauce

- Striploin เนื้อสันนอก

Choose your steak:
550

- Pork chop พอร์คชอป

390

- Chicken breast อกไก่

350

- Fish steak- Catch of the day ปลาสด ในแต่ละวัน

350

Recommended by Khun Max

Choose your side dish:
French fries / mashed potatoes /grilled vegetables

เสริฟ พร้อมกับเฟรนฟราย หรือ มันบด และผักย่าง
Choose your sauce:
red wine / rosemary / peppercorn / cafe de paris

เสริฟพร้อม ซอสไวน์แดง, โรสแมรี, ซอสพริกไทยอ่อน, หรือ ซอสเนยกับเครือ่ งเทศ

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

SEAFOOD BASKET FOR TWO PERSONS
Seafood including:
-

980

New Zealand mussels/หอยแมลงภู่ นิ วซีแลนด์
Squid/ปลาหมึก
King prawns and white prawns/กุ้ง แชบ๊วย กุ้งขาว
Whole seabass/ปลากระพงขาว

Side dishes including:
-

Miso crab meat soup/ มิ โซะ ซุป เนื้ อปู
Fried rice with garlic and bacon/ข้าวผัดกระเทียม เบคึ่น
Mixed vegetable salad/สลัดผักรวม

PASTA พาสต้า SPAGHETTI สปาเกตติ
BOLOGNESE with beef and tomato sauce

240

ซอสเนือ้ สับกับมะเขือเทศ
CARBONARA CLASSIC with bacon, parmesan cheese, egg & garlic bread

220

ชีสและเบคอนไข่เเดงกับ ขนมปังกระเทียม
CRAB CARBONARA with crab meat, bacon, parmesan cheese, egg & garlic bread

260

ซอสครีมเนือ้ ปูกบั เบคอน ไข่แดง และขนมปั งกระเทียม
FRUTTI DI MARE, seafood pasta with prawns & squid

275

ผัดแห้งพริกกระเทียม กุง้ และปลาหมึก
BACON & MUSHROOMS, basil, black olives, garlic & chili

240

ซอส เบคอน มะกอกดา เห็ด ผัดโหระพากับพริกแห้งกระเทียม
PUTTANESCA with anchovy, tomato, capers, black olives & lemon touch

240

สปาเก็ตตีแ้ องโชวี่

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

DESSERT ของหวาน
SEASONAL FRUIT PLATTER

150

ผลไม้ตามฤดูกาล
THE NEST BROWNIE homemade

Recommended by Khun Bow

150

บราวนี่โฮมเมด
STRAWBERRY CHEESE CAKE

180

สตรอเบอร์รี ชีสเค้ก
ENGLISH BUTTER CAKE

180

เค้กเนยแบบอังกฤษ
HOMEMADE ICE CREAM
The best in Chumpon
1 scoop
strawberry cheese cake, orange sorbet, matcha green tea, chestnut, vanilla, chocolate, lychee
ไอศกรีม (สตรอเบอรีช่ ีสเค้ก, เชอเบตส้ม, ชาเขียวมัทฉะ,เกาลัด,วนิลา,ชอคโกแล็ต,ลิน้ จี่)

60

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

DELICACIES FROM THAILAND
APPETIZER อาหารทานเล่น
PLA MUK THOD, Thai fried calamari

200

ปลาหมึกทอด
GOONG CHUP PANG THOD, buttered shrimp and plum sauce

200

กุง้ ชุบแป้งทอด
THOD MAN GOONG, crispy prawn cake

Recommended by Khun Prin

200

ทอดมันกุง้
MOO THOD BAI MA GROOD, fried pork with kaffir leaves

155

หมูทอดใบมะกรูด
NUE THOD NAM PLA, fried beef with fish sauce

175

เนือ้ ทอดนา้ ปลา

THAI SALAD ยา
YAM TALAY, seafood salad

175

ยาทะเล
YAM WOON SEN, glass noodles salad

175

ยาวุน้ เส้น
YAM TAKRAI MOO RUE NUA, spicy salad with lemon grass and grilled pork / beef

175

ยาตะไคร้หมูยา่ ง หรือ เนือ้ ย่าง

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

THAI SOUP ต้ม
TOM YAM, spicy clear or creamy soup

250

ต้มยานา้ ข้น นา้ ใส
TOM JUED, clear soup nori with egg & tofu

with minced pork / seafood

175

ต้มจืดเต้าหูห้ มูสบั หรือทะเล เต้าหู้ สาหร่าย
TOM KHA, coconut cream soup with galangal

with chicken / seafood

190 / 250

ต้มข่าไก่หรือทะเล
TOM NUE PAY, spicy braised beef soup

240

ต้มยาเนือ้ เปื่ อย

STIR FRIED ผัด
MOOHONG, Phuket style braised pork belly

175

หมูฮอ้ ง
GOONG OB WOONSEN, Chinese style glass noodle with prawn or crab meat

300

เนือ้ ปู หรือ กุง้ อบวุน้ เส้น
KAI JEW, Thai omelet with pork prawn or crab meat

155

ไข่เจียวกุง้ หมู หรือเนือ้ ปู
PAD PAK RUAM, stir fried mixed vegetables

120

ผัดผักรวม
POO PAD PONG GA REE, stir fried crab meat with curry powder

300

เนือ้ ปูผดั ผงกะหรี่
MUK PAD KAI KE, stir fried squid with salted egg

250

ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
PHAD CHAR, stir fried seafood with mixed herbs

285

ผัดฉ่าทะเล

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

PLA PAD KUN SHY, stir fried fish with celery

175

ปลาผัดคื่นช่าย
PAD PREW WAN, stir fried in sweet and sour sauce with chicken, pork / beef, seafood

155 / 200

ผัดเปรีย้ วหวาน
THOD KRATIEM, stir fried with garlic and pepper with chicken, pork / beef, seafood

155 / 200

ทอดกระเทียม

CURRY แกง
All our curries are homemade by our chef

เครือ่ งแกงทุกชนิดทาเอง

Let us know how spicy do you prefer your curry
GANG SOM, sour curry with prawn or fish and seasonal vegetables

200

แกงส้มกุง้ ปลา กับผักตามฤดูกาล
GANG POO BAI PANN, crab meat curry with Pannleaves

Recommended by Chef Tan 270

แกงปูใส่ใบแป้น
GANG KEW WAN, green curry with chicken, pork / beef, seafood

220 / 270

แกงเขียวหวาน เนือ้ ไก่/หมู ทะเล
PAD PRIK GANG, stir fried curry paste with chicken, pork / beef, seafood

200 / 270

ผัดพริกแกงไก่ เนือ้ หมู หรือ ทะเล

FISH ปลาทัง้ ตัว
NUNG MA NAOW, spicy steamed with lemon chilies and garlic

495

นึง่ มะนาว
THOD NAM PLA, deep fried with fish sauce and green mango salad

495

ทอดนา้ ปลา
THOD RAD PRIK, sweet and sour chilies sauce

Recommended by Khun Sao

495

ทอดราดพริก

All prices include service charge and taxes
Spicy dishes

Vegetarian dishes

