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INTERNATIONAL SELECTION 

SALAD สลดั 

HOMEMADE CAESAR SALAD with chicken / prawns   Recommended by Khun Mam      220 / 285 

ซีซารส์ลดั กบั อกไก ่หรอืกุง้  

MIXED VEGETABLE SALAD with a choice of dressing      155 

สลดัผกัรวม และซอสท่ีเลอืก 

THE NEST PRAWN SALAD, fried in garlic butter, with lemon dill dressing &parmesan cheese     285 

เดอะเนสท ์สลดั กุง้ทอดเนยกบัพามาซานชีสและกระเทยีม น า้สลดัเลมอ่นดิล 

 
TUNA SALAD with black pepper, shoyu balsamic and garden vegetables    275 

สลดัทนูา่ บลัซามิกโชย ุและผกัใบ  

STARTER อาหารทานเลน่ 

THE NEST SPICED CHICKEN WINGS with blue cheese dip      180 

ปีกไก่ เดอะเนสท ์กบั ซอสบลชีูส 

CRAB MEAT GRATIN with garlic bread        245 

เนือ้ปอูบชีส กบัขนมปังกระเทยีม 

CHICKEN NUGGETS with chili mayonnaise       155 

นกัเกตไก ่กบัชิลลมีายองเนส 

 

SANDWICH แซนวชิ 

THE NEST HOT DOG with honey salsa & hot dog bun and your choice tofu / fish       240 

ฮอตดอก ปลา ซอส น า้ผึง้ซาลซา่   

QUESADILLAS with mozzarella & guacamole and your choice of chicken / beef, seafood      165 / 240 

ไก่ เนือ้ หรอื ซีฟูด้ ในแปง้ตอรต์ีญ่า กบั ซอสอโวคาโด ้

GRILLED TRIO CHEESE SANDWICH, caramelized onion and your choice of chicken / beef       245 / 275 

กรลิชีสแซนวชิ เนือ้  หรอืไก่ กบัคาราเมลหวัหอม 

THE MAX BURGER with bacon, cheese, fried egg & French style sliced cold pork / beef         240 / 260 

เบอรเ์กอรเ์นือ้ หรอืหม ูกบัเบคอน ไข ่และชีส   Recommended by Khun GAM 
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MAIN DISH อาหารจานหลกั 

MISO BRAISED BEEF SHANK with truffle mashed potato      360 

เนือ้ววันอ่งลาย กบัมนับดทรฟัเฟิล 

HERBED LAMB RACK with red wine rosemary sauce & mashed potatoes    550 

ซี่โครงแกะ ซอสไวนแ์ดงและโรสแมรี ่กบัมนับด 

DUCK CONFIT with sweet prune sauce & balsamic salad      375 

อกเป็ด กบัซอส ลกูพรุน บลัซามกิ 

GRILLED SALMON with creamed spinach and mustard sauce       350 

ปลาแซลมอน กบัผกัโขม และซอส ทารากอนมสัตารด์     

 

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

 
Choose your steak: 

- Striploin เนื้อสนันอก     550 

- Pork chop พอรค์ชอป    390 

- Chicken breast อกไก ่    350 

- Fish steak- Catch of the day ปลาสด ในแตล่ะวนั      350   Recommended by Khun Max  

  

 
Choose your side dish: 

French fries / mashed potatoes /grilled vegetables   

เสรฟิ พรอ้มกบัเฟรนฟราย หรอื มนับด และผกัยา่ง 

Choose your sauce: 
red wine / rosemary / peppercorn / cafe de paris 

เสรฟิพรอ้ม ซอสไวนแ์ดง, โรสแมร,ี ซอสพรกิไทยออ่น, หรอื ซอสเนยกบัเครือ่งเทศ 
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SEAFOOD BASKET FOR TWO PERSONS      

 

Seafood including:          980 

- New Zealand mussels/หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด ์

- Squid/ปลาหมึก 

- King prawns and white prawns/กุ้ง แชบว๊ย กุ้งขาว 

- Whole seabass/ปลากระพงขาว 

Side dishes including: 

- Miso crab meat soup/ มิโซะ ซุป เน้ือป ู

- Fried rice with garlic and bacon/ข้าวผดักระเทียม เบค่ึน 

- Mixed vegetable salad/สลดัผกัรวม 

 

PASTA พาสตา้   SPAGHETTI สปาเกตติ 

BOLOGNESE with beef and tomato sauce       240 

ซอสเนือ้สบักบัมะเขือเทศ 

CARBONARA CLASSIC with bacon, parmesan cheese, egg & garlic bread    220 

ชีสและเบคอนไขเ่เดงกบั ขนมปังกระเทียม 

CRAB CARBONARA with crab meat, bacon, parmesan cheese, egg & garlic bread    260 

ซอสครมีเนือ้ปกูบัเบคอน ไขแ่ดง และขนมปังกระเทียม 

FRUTTI DI MARE, seafood pasta with prawns & squid      275 

ผดัแหง้พรกิกระเทียม กุง้และปลาหมกึ 

BACON & MUSHROOMS, basil, black olives, garlic & chili      240 

ซอส เบคอน มะกอกด า เหด็ ผดัโหระพากบัพรกิแหง้กระเทยีม  

PUTTANESCA with anchovy, tomato, capers, black olives & lemon touch    240 

สปาเก็ตตีแ้องโชวี ่
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DESSERT ของหวาน 

SEASONAL FRUIT PLATTER         150 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

THE NEST BROWNIE homemade   Recommended by Khun Bow    150 

บราวนี่โฮมเมด 

STRAWBERRY CHEESE CAKE         180 

สตรอเบอรร์ ีชีสเคก้ 

ENGLISH BUTTER CAKE          180 

เคก้เนยแบบองักฤษ 

HOMEMADE ICE CREAM   The best in Chumpon   1 scoop   60 
strawberry cheese cake, orange sorbet, matcha green tea, chestnut, vanilla, chocolate, lychee 

ไอศกรมี (สตรอเบอรีชี่สเคก้, เชอเบตสม้, ชาเขียวมทัฉะ,เกาลดั,วนิลา,ชอคโกแลต็,ลิน้จ่ี) 
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DELICACIES FROM THAILAND 

 

APPETIZER อาหารทานเลน่ 

PLA MUK THOD, Thai fried calamari         200 

ปลาหมกึทอด 

GOONG CHUP PANG THOD, buttered shrimp and plum sauce      200 

กุง้ชบุแปง้ทอด 

 
THOD MAN GOONG, crispy prawn cake Recommended by Khun Prin                 200 

ทอดมนักุง้ 

MOO THOD BAI MA GROOD, fried pork with kaffir leaves      155 
หมทูอดใบมะกรูด 

NUE THOD NAM PLA, fried beef with fish sauce        175 

เนือ้ทอดน า้ปลา 

 

THAI SALAD ย า 

YAM TALAY, seafood salad          175 

ย าทะเล 

YAM WOON SEN, glass noodles salad         175 

ย าวุน้เสน้ 

YAM TAKRAI MOO RUE NUA, spicy salad with lemon grass and grilled pork / beef                175 

ย าตะไครห้มยูา่ง หรอื เนือ้ยา่ง 
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THAI SOUP ตม้ 

TOM YAM, spicy clear or creamy soup          250 

ตม้ย าน า้ขน้ น า้ใส 

TOM JUED, clear soup nori with egg & tofu  with minced pork / seafood                 175 

ตม้จืดเตา้หูห้มสูบั หรอืทะเล เตา้หู ้สาหรา่ย 

TOM KHA, coconut cream soup with galangal  with chicken /  seafood        190 / 250 

 ตม้ขา่ไก่หรอืทะเล 

TOM NUE PAY, spicy braised beef soup          240 

ตม้ย าเนือ้เป่ือย 

 

STIR FRIED ผดั 

MOOHONG, Phuket style braised pork belly        175 

หมฮูอ้ง 

GOONG OB WOONSEN, Chinese style glass noodle with prawn or crab meat    300 

เนือ้ป ูหรอื กุง้อบวุน้เสน้ 

KAI JEW, Thai omelet with pork prawn or crab meat       155 

ไขเ่จียวกุง้ หม ูหรอืเนือ้ป ู

PAD PAK RUAM, stir fried mixed vegetables        120 

ผดัผกัรวม 

POO PAD PONG GA REE, stir fried crab meat with curry powder      300 

เนือ้ปผูดัผงกะหรี ่

MUK PAD KAI KE, stir fried squid with salted egg       250 

ปลาหมกึผดัไขเ่ค็ม 

PHAD CHAR, stir fried seafood with mixed herbs         285 

ผดัฉ่าทะเล 
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PLA PAD KUN SHY, stir fried fish with celery        175 

ปลาผดัคื่นชา่ย 

PAD PREW WAN, stir fried in sweet and sour sauce    with chicken, pork / beef, seafood     155 / 200 

ผดัเปรีย้วหวาน 

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  เครือ่งแกงทกุชนิดท าเอง 
Let us know how spicy do you prefer your curry 

GANG SOM, sour curry with prawn or fish and seasonal vegetables     200 

แกงสม้กุง้ ปลา กบัผกัตามฤดกูาล 

GANG POO BAI PANN, crab meat curry with Pannleaves Recommended by Chef Tan 270 

แกงปใูสใ่บแปน้ 

GANG KEW WAN, green curry  with chicken, pork / beef, seafood       220 / 270 

แกงเขียวหวาน เนือ้ ไก่/หม ูทะเล 

PAD PRIK GANG, stir fried curry paste with chicken, pork / beef, seafood       200 / 270 

ผดัพรกิแกงไก่ เนือ้ หม ูหรอื ทะเล 

 

FISH ปลาทัง้ตวั 

NUNG MA NAOW, spicy steamed with lemon chilies and garlic           495 

นึง่มะนาว 

THOD NAM PLA, deep fried with fish sauce and green mango salad     495 

ทอดน า้ปลา 

THOD RAD PRIK, sweet and sour chilies sauce                         Recommended by Khun Sao  495 

ทอดราดพรกิ 

 
 


