
Continental Breakfast 390.00
Freshly-squeezed fruit juice with choices of orange,

apple, guava or pineapple juice

Seasonal slice fruits platter

Fresh yoghurt

Bakery basket served with choices of butter,
honey and jam croissant, chocolate croissant,

raisin roll and toast

Freshly brewed coffee or tea

อาหารเชาแบบคอนติเน็ลตัล

น้ำผลไม สม แอปเปล ฝรั่ง หรือ สับปะรด

ผลไมตามฤดูกาล

โยเกิรต

ครัวซองค ครัวซองคช็อคโกแลต เดนิชลูกเกด
และขนมปง เสิรฟพรอม เนย น้ำผึ้ง และ แยม

กาแฟ หรือ ชา

American Breakfast 450.00
Freshly-squeezed fruit juice with choices of orange,

apple, guava or pineapple juice

Bakery basket served with choices of butter, honey and
jam croissant, chocolate croissant, raisin roll and toast

Two eggs made to order served with roasted tomato,
mushroom, baked beans, or hash brown

Fresh fruits platter or yoghurt

Freshly brewed coffee or tea

อาหารเชาแบบอเมริกัน

น้ำผลไม สม แอปเปล ฝรั่ง หรือ สับปะรด

ครัวซองค ครัวซองคช็อคโกแลต เดนิชลูกเกด
และขนมปง เสิรฟพรอม เนย น้ำผึ้ง และ แยม

ไขตาง ๆ เสิรฟพรอม มะเขือเทศยาง เห็ด ถั่วขาว หรือ ฮัทบราวน

ผลไมตามฤดูกาลหรือโยเกิรต

กาแฟ หรือ ชา

Siamese Breakfast 390.00
Freshly-squeezed fruit juice orange, apple,

guava or pineapple juice

Choices of:
Boiled rice with shrimp, pork or chicken

Rice congee topped with soft boiled egg
and choice of shrimp, pork or chicken

Freshly brewed coffee or tea

อาหารเชาแบบไทย

น้ำผลไม สม แอปเปล ฝรั่ง หรือ สับปะรด

เลือก 1 อยาง
ขาวตมกุง หมู หรือ ไก

โจกกุง หมู หรือ ไก พรอมไขลวก

กาแฟ หรือ ชา

Healthy Breakfast 390.00
Choices of:

Freshly-squeezed fruit juice orange, apple,
watermelon or pineapple juice

Freshly squeezed vegetable juice carrot, tomato,
beetroot or cucumber

Freshly made low-fat smoothie.

Whole wheat (3 slices) bread served with low fat butter,
honey and sugar-free jam

Organic muesli

Egg white omelette or scrambled eggs served with vegetables

Freshly brewed coffee or tea served with skimmed or soy milk

Bakery Basket                 100.00
Plain croissant, chocolate croissant, raisin roll, brioche,
white and whole grain toast
ครัวซองค ครัวซองคช็อคโกแลต เดนิชลูกเกด ขนมปงขาว และ ขนมปงธัญพืช

Toast (3 slices) White / Whole Meal               100.00
ขนมปง 3 แผน ขาว / โฮลวีต

French Toast                 120.00
with maple syrup or honey
เฟรนโทส เสิรฟพรอม เมเปลไซรัป หรือ น้ำผึ้ง

Belgian Wa�es                120.00
with maple syrup or chocolate sauce,
whipping cream and strawberries
วาฟเฟล เสิรฟพรอม เมเปลไซรัป ช็อคโกแลตซอส วิปปงครีม และ สตอเบอรี่

Cereal & Oat                 130.00
Corn flakes, all-bran, rice crispies, granola
served with cold milk or yoghurt
ธัญพืช ขาวโอต ขาวพอง กราโนลา เสิรฟพรอมกับ นมสดเย็น หรือ โยเกิรต

Natural Yoghurt                100.00
โยเกิรตแบบธรรมชาติ

Low Fat Fruit Yoghurt                100.00
โยเกิรตผลไม

Juice and Fruit
Chilled fruit juice                120.00
orange, apple, pineapple, guava
น้ำผลไม สม แอปเปล สับปะรด ฝรั่ง

Freshly Squeezed Fruit Juice                150.00
orange, apple, pineapple, watermelon, cantaloupe
น้ำผลไมคั ้นสด สม แอปเปล สับปะรด แตงโม หรือ แคนตาลูป

Fresh Seasonal Fruits Platter (4 types)               190.00
ผลไมตามฤดูกาล

Eggs                 150.00
Two fresh farm eggs any style
[Omelette, hard boiled or soft boiled, scrambled,
poached, sunny side up, benedict]
Served with 3 choices of:
Hash brown
ฮัทบราวน

Grilled tomato, sautéed mushrooms or spinach
มะเขือเทศยาง เห็ดผัด หรือ ผักโขม

Veal, pork or chicken sausage, pork bacon, or ham slice
ไสกรอกเนื้อลูกวัว หมู หรือ ไก เบคอน หรือ แฮม

Meat:
Crispy bacon or pancetta (pork)               120.00
เบคอน

Pork, Chicken or Veal Breakfast Sausage               120.00
ไสกรอกหมู ไก หรือ เนื ้อลูกวัว

Grilled Chicken Breast                180.00
อกไกยาง

Vegetable:                 80.00
Hash brown
ฮัทบราวน

Broccoli
บล็อคโคลี่

Sautéed mushroom
เห็ด

Grilled tomato
มะเขือเทศยาง

Roasted pumpkin
ฟกทองยาง

Morning Glory                 80.00
ผัดผักบุง

Fried Rice Vegetables                80.00
ขาวผัดผัก

Steamed Jasmine Rice                80.00
ขาวสวยหอมมะลิ

Egg Benedict Pancake                290.00
Slice ham, arugula salad, poach egg and
hollandaise sauce
แพนเคกเอกเบเนดิกต

Bacon Pancake Taco                290.00
Pancake taco, grilled bacon tomato salsa and
egg any style
แพนเคกเบคอนทาโก

Avocado Toast with Egg                290.00
Avocado and tomato salad on toast with two egg
any style and tomato arugula salad
สลัดอะโวคาโดพรอมไข

Smoked Salmon Tortillas Wraps               330.00
Smoked salmon and scramble egg with green salad
wraps whole wheat tortillas
สลัดแซลมอนรมควันหอดวยแปงทอเทียลา

Croissant Sandwich                320.00
Fresh mozzarella cheese, cherry tomato arugula salad,
chicken ham and poach egg
แซนวิชครัวซองค

Smoked Salmon Open Faced Sandwich               350.00
Marinated cream cheese, slice smoked salmon,
red onion and salmon caviar
แซนวิชแซลมอนรมควัน

Khao tom                 190.00
Boiled rice with chicken, pork or prawn
ขาวตมไก หมู หรือ กุง

Congee                 190.00
Rice porridge with chicken, pork or prawn and
soft boiled egg
โจกไก หมู หรือ กุง พรอมไขลวก

Khai jiew                  190.00
Thai omelette with pork or prawn, garlic and
pepper served with steamed rice
ไขเจียวหมู หรือ กุง เสิรฟพรอมขาวหอมมะลิ

Khao phad khai dao                 240.00
Fried rice with chicken, pork or prawn topped with
a fried egg ขาวผัดไก หมู
หรือ กุง พรอมไขดาว

อาหารเชาแบบรักสุขภาพ

น้ำผลไม สม แอปเปล ฝรั่ง หรือ สับปะรด

น้ำผัก แครอท มะเขือเทศ บีทรูท หรือ แตงกวา

น้ำสมูทตี้แบบไขมันต่ำ

ขนมปงโฮลวีต เสิรฟพรอม เนย น้ำผึ้ง และ แยม

มูสลี่แบบออรแกนิค

ออมเล็ตไขขาว เสิรฟพรอมผัก

กาแฟ หรือ ชา เสิรฟพรอมนมไขมันต่ำ หรือ นมถั่วเหลือง

BREAKFAST MENU

Breakfast Set

A la Carte Breakfast

Sandwiches and Burgers

A Variety of Salads

Soups

Pasta

Pizza

Main Courses

Traditional Thai & Asian Menu

All sandwiches are served with your choice
of steak fries or mixed green salad

Please select premium Italian pasta: Angel hair,
linguine, spaghetti, penne or gnocchi

Club Sandwich                350.00
White bread toasted filled with fried free range egg,
crispy bacon, chicken breast, iceberg lettuce,
tomato, mayonnaise
คลับแซนวิช

Grilled Cheese Sandwich                 340.00
Fresh sliced tomato, mozzarella cheese, basil pesto,
rocket leaves
กริลลชีสแซนวิช

Vegetable Focaccia                 320.00
Focaccia sandwich, grilled vegetables, avocado and
crunchy iceberg
แซนวิชผักขนมปงฟอคคาเซียร

Beef Burger                  330.00
Grilled grain-fed angus beef in a sesame bun,
mushroom, lettuce, tomato, onion ring
เบอรเกอรเนื ้อ

Cheese Burger                 360.00
Grilled grain-fed angus beef, cheddar cheese
in a sesame bun, fried egg, mushroom, lettuce,
tomato, onion ring
ชีสเบอรเกอร

Bacon Burger                  380.00
Grilled grain-fed angus beef, cheddar cheese
in a sesame bun, crispy bacon, mushroom, lettuce,
tomato, onion ring
เบคอนเบอรเกอร

Chicken Burger                 330.00
Grilled chicken, iceberg lettuce, tomato
เบอรเกอรไก

Mixed Leaves                  280.00
Mixed leaves, tomatoes, onions, carrots, cucumber,
peppers and olives served with choices of dressing

Classic Caesar Salad                 320.00
Romaine lettuce, anchovy, garlic and herb croutons,
parmesan tuile, caesar dressing crispy bacon
ซีซารสลัด

Additional
Grilled chicken 80.00 Grilled salmon 100.00
เพิ ่มไกยาง  เพิ ่มแซลมอนยาง

Nicoise Salad                  280.00
Yellow fin tuna, confit potato, roasted peppers, olives,
french beans, quail eggs, citrus vinaigrette
สลัดนิซัว

Tomato Mozzarella                 330.00
Vine ripened tomatoes, mozzarella, basil, pesto,
extra virgin olive oil, balsamic vinegar
สลัดมะเขือเทศและมอสซาเรลลาชีส

Veggie Salad                  350.00
Artichoke, avocado, grilled asparagus, japanese
cucumber, capsicum, tomato and corn, served with
extra virgin olive oil and sherry vinegar
สลัดแบบมังสวิรัต

Parma Ham and Rock Melon                420.00
Parma ham sliced, rock melon, red wine reduction
and honey
พารมาแฮมและเมลอน

Creama di Funghi Tartufi                 330.00
Cream of tru�e soup
ซุปขนเห็ดทรัฟเฟล

Zuppa di Aragosta                 340.00
Rock lobster bisque with cognac
ซุปขนเนื ้อกั้งผสมเหลาคอนญัก

Minestrone Soup                 250.00
Thick vegetable soup with pasta and
grated parmesan cheese
ซุปขนผักรวมใสพาสตาแบบอิตาเลียน

Al pesto                  330.00
Virgin olive oil, fresh basil, pine nuts, parmesan, garlic
เพสโต

Arrabbiata                  340.00
Dried chili, garlic, spicy tomato sauce, fresh basil
อาราเบียตตา

Carbonara                  340.00
Bacon, onion, garlic, white wine, fresh cream,
parmesan cream cheese
คาโบนารา

Bolognese                  365.00
Premium beef and tomato ragout, garlic
and fresh basil
โบโลเนส

Porcini mushroom                 330.00
Coppa ham, sautéed porcini, cream, fresh parsley
เห็ดพอรชินี

Margherita                  350.00
Fresh tomato sauce, mozzarella, basil
พิซซามาการิตา

Seafood                  460.00
Prawns, salmon, mussel, spicy tomato sauce, mozzarella
พิซซาซีฟู ด

Pepperoni                  430.00
Pepperoni, mozzarella, parmesan, homemade
tomato sauce, fresh tomato, oregano
พิซซาเปปเปอโรนี

Hawaiian Pizza                 430.00
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, slice ham
and pineapple
พิซซาฮาวายเอี้ยน

Narai Pizza                  430.00
Spicy tomato sauce, mozzarella cheese, chicken
sausage, slice ham, salami and green peas
พิซซานารายณ

Kurobuta Rib Steak                 520.00
Grilled kurobuta pork rib with porcini cream sauce
หมูสันนอกติดกระดูก คูโรบูตะยาง เสิรฟกับซอสเห็ดพอรชินี

Grilled Sirloin with Sautéed Mushrooms,               490.00
Fried potato and green pepper corn, cream sauce
สเต็กเนื ้อติดมันยาง

Filleto di Manzo                 1,100.00
Grilled imported beef tenderloin served with
seasonal vegetable & paper sauce
เนื ้อสันในยาง ซอสพริกไทยดำ กับผักตามฤดู

Barramundi Alla Griglia                520.00
Grilled barramundi served with sautéed seasonal
vegetable & potato
ปลากะพงขาวยาง เสิรฟกับมันฝรั่งและผักตามฤดู

Salmone alla Griglia                 520.00
Grilled salmon in lemon white wine cream sauce
ปลาแซลมอนยาง ซอสเลมอนไวนขาว

On the side                  120.00
Seasonal steak fried / มันฝรั่งทอด
Mashed potato / มันฝรั่งบด
Mixed salad / สลัดมิกซ
Stir-fried garlic broccoli / บล็อคโคลีผัดกระเทียม
Grilled tomatoes / มะเขือเทศยาง
Sautéed vegetables / ผัดผัก

Spicy Glass Noodle, Pork, Shrimp, Tomato,               210.00
Onion, Celery and Chili
ยำวุนเสน

Spicy Seafood Salad with Chili Dressing               210.00
ยำทะเล

Spicy Pork Salad Flavored with Lemon               210.00
หมูมะนาว

Spicy Prawn Salad with Chili Paste               210.00
พลากุง

Spicy Squid Salad with Chili Paste               210.00
พลาปลาหมึก

Mixed Grilled Satay with Peanut Sauce               170.00
Beef, Pork, Chicken
สะเตะเนื ้อ หมู หรือ ไก

BBQ Chicken Wings                 190.00
ปกไกบารบีคิว

Vegetable Samosa with Tamarind Sauce               240.00
Deep-fried puff pastry stuffed with potatoes and
green peas, served with mint sauce soup
ซาโมซาผัก

Hot and Spicy Prawns Soup with thai herbs               240.00
ตมยำกุง

Royal Thai Galangal Coconut Milk Soup with               210.00
Chicken and Mushroom
ตมขาไก

Green Curry with Chicken, Pork or Beef               210.00
แกงเขียวหวานไก หมู หรือ เนื ้อ

Fried Beef, Pork, Chicken or Prawn with               210.00
Red Curry and Coconut Milk
แพนงเนื้อ หมู ไก หรือ กุง

Roasted Duck, Pineapple, Grape, Potato, Red Curry   230.00
แกงเผ็ดเปดยาง

Sautéed Beef or Chicken or Pork or Shrimp with          240.00
Hot Basil & Chili
served with steamed jasmine rice
ขาวราดผัดกะเพราหมู ไก เนื ้อ หรือ กุง

Thai Omelets with Minced Pork or Minced Shrimps   190.00
ขาวไขเจียวหมูสับ หรือ กุงสับ

Pad Thai                  290.00
Traditional fried rice noodles, prawn and tamarind sauce
ผัดไทยกุงสด

Fried Rice Noodles in Gravy Sauce with               240.00
Your Choice of Chicken, Beef, Pork or Seafood
กวยเตี๋ยวราดหนาไก เนื ้อ หมู หรือ ทะเล

Wok Tossed Rice Noodle with Chinese Kale               240.00
Your Choice of Chicken, Beef, Pork or Seafood
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ ๊วไก เนื ้อ หมู หรือ ทะเล

Stir-fried Spaghetti with Mixed Seafood in               290.00
Thai Style Hot and Spicy Herb Sauce
สปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเล

Our version of Nasi Goring                 290.00
Indonesian fried rice, crispy chicken, prawns,
Fried Egg and Peanut Sauce
ขาวผัดสไตลอินโดนีเซีย

“Narai” Fried Rice of choice                290.00
Selection of choice: pork, chicken, prawn,
crab meat or mixed seafood
ขาวผัดแบบนารายณหมู ไก กุง เนื ้อปู หรือ ทะเล

Banana Split                  190.00
Fresh banana, vanilla ice cream, caramel,
chocolate fudge, strawberry sauce, fresh berries,
whipped cream, and salted pecans

Mango Sticky Rice with Coconut Milk               190.00
ขาวเหนียวมะมวง

Sorbet Selection                 120.00
Passion fruit, strawberry, lemon basil
ไอศกรีมเชอรเบ็ท เสาวรส สตอเบอรี่ เลมอนเบซิล

Ice Cream                  120.00
Vanilla, chocolate fudge, green tea, pistachio
ไอศกรีม วนิลา ช็อคโกแลต ชาเขียว พิตาชิโอ

Cheese Platter                 490.00
Selection of three cheeses, baguette, walnuts,
sliced apple, red grapes, and fig compote
ชีสพรอมเครื่องเคียง

Seasonal Fruits Platter                220.00
ผลไมตามฤดูกาล

Espresso    100        120.00
เอสเพรสโซ

Double Espresso   120        140.00
ดับเบิ้ลเอสเพรสโซ

Espresso Macchiato   100        120.00
เอสเพรสโซแมคคิอาโต

Cafe Mocha    100        120.00
มอคคา

Cappuccino    100        120.00
คาปูชิโน

Cafe Latte    100        120.00
ลาเต

Chocolate    100        120.00
ช็อคโกแลตรอน หรือ เย็น

Fresh Milk, Skimmed or Full Fat 100        120.00
นมสด

English Breakfast  100        120.00
ชาอิ้งลิสเบรคฟาส

Darjeeling                 160.00
ชาดารจิลิ ่ง

Earl Grey   100        120.00
ชาเอิลเกรย

Sencha Green Tea                160.00
ชาเขียวเซนชะ

Pure Peppermint Leaves                160.00
ชาเปปเปอรมิ ้น

Chamomile                  160.00
ชาคาโมมายล

Lemon                 160.00
ชาเลมอน

Peach                 160.00
ชาพีช

Strawberry                  160.00
ชาสตอเบอรี่

Jasmine Green Tea  100        120.00
ชาเขียวมะลิ

Appetizer

Traditional Thai & Asian Menu

Rice and Noodle

A Variety of Sweet

Hot and Cold Beverages Coffee

Hot and Cold Beverages Tea

Main Dish

Slice ham, arugula salad, poach egg and hollandaise sauce

แพนเคกเอกเบเนดิกต

Egg Benedict Pancake 290.-

Pancake taco, grilled bacon tomato salsa and egg any style

แพนเคกเบคอนทาโก

Bacon Pancake Taco 290.-

Avocado and tomato salad on toast with two eggs any style
and tomato arugula salad

สลัดอโวคาโดพรอมไข

Avocado Toast with Egg 290.-

Fresh mozzarella cheese, cherry tomato arugula salad,
chicken ham and poach egg

แซนวิชครัวซองค

Croissant Sandwich 320.-

White bread toasted filled with fried free range egg, crispy bacon,
chicken breast, iceberg lettuce, tomato, mayonnaise

คลับแซนวิช

Club Sandwich 350.-

Grilled grain-fed angus beef, cheddar cheese in a sesame bun,
crispy bacon, mushroom, lettuce, tomato, onion ring

เบคอนเบอรเกอร

Bacon Burger 380.-

Grilled grain-fed angus beef, cheddar cheese in a sesame bun,
fried egg, mushroom, lettuce, tomato, onion ring

ชีสเบอรเกอร

Cheese Burger 360.-

Traditional fried rice noodles, prawn and tamarind sauce

ผัดไทยกุงสด

Pad Thai 290.-

Indonesian fried rice, crispy chicken, prawns, fried egg
and peanut sauce

ขาวผัดสไตลอินโดนีเซีย

Our version of Nasi Goring 290.-

Hot and spicy prawns soup with thai herbs

ตมยำกุง

Tom Yam Kung 240.-

Pepperoni, mozzarella, parmesan, homemade tomato sauce,
fresh tomato, oregano

พิซซาเปปเปอโรนี

Peperoni Pizza 430.-

ปกไกบารบีคิว

BBQ Chicken Wings 190.-

Marinated cream cheese, slice smoked salmon,
red onion and salmon caviar

แซนวิชแซลมอนรมควัน

Smoked Salmon
Open Faced Sandwich 350.-

Smoked salmon and scramble egg with
green salad wraps whole wheat tortillas

สลัดแซลมอนรมควันหอดวยแปงทอเทียลา

Smoked Salmon Tortillas Wraps 330.-

TRIPLE TWO
BREAKFSAST & A LA CARTE ORDER TIME 06:30 - 10:00 HRS.
A LA CARTE AVAILABLE  ORDER TIME 1 1 :00  - 20:30 HRS.
NIGHT MENU   ORDER TIME 21:00 - 10:00 HRS.

Hot Cold

Hot Cold


