Monoceros Resort โมโนซีรอส รีสอร์ท
www.monocerosresort.com

monocerosresort

Lunch and Dinner Menu
เมนู อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
午餐晚餐菜单
(kitchen open between 10:00 and 20:00)
(ครัวเปิ ดตัง้ แต่ 10.00 ถึง .น 20.00 น.)
(厨房10:00到20:00开放)

: spicy / เผ็ด / 辛辣
: vegetarian / อาหารเจ / 素食

Thai Food / อาหารไทย / 泰国菜
1.

พะแนง ไก่, หมู / เนื้อ (panang) (dry red curry and coconut milk with chicken,

pork / beef) 干红咖喱和椰奶炖 鸡肉,猪肉/牛肉（三选一)
พะแนง เต้าหู้ (panang) (dry red curry and coconut milk with tofu)
干红咖喱和椰奶炖 豆腐
2.
แกงเผ็ด ไก่, หมู / เนื้อ (kaeng ped) (red curry and coconut milk with eggplant
and chicken, pork / beef) 红咖喱和椰奶炖茄子和 鸡肉,猪肉/牛肉（三选一）
แกงเผ็ด เต้าหู้ (kaeng ped) (red curry and coconut milk with eggplant and tofu)
红咖喱和椰奶炖茄子和 豆腐
3.
แกงเขียวหวาน ไก่, หมู / เนื้อ (kaeng kheuw waan) (green curry and coconut
milk with chicken, pork / beef) 绿咖喱和椰奶炖 鸡肉,猪肉/牛肉（三选一）
ขียวหวาน เต้าหู้ (kaeng kheuw waan) (green curry and coconut milk with tofu)
绿咖喱和椰奶炖 豆腐
4. ต้มข่าไก่ (tom kha gai) (chicken coconut soup) 椰香鸡肉汤
ต้มข่า เห็ด (tom kha hed) (mushroom coconut soup) 椰子蘑菇汤
5.

ต้มยํา ทะเล, กุง้ , ปลา, ปลาหมึก (tom yum) (spicy and sour soup with seafood,

120 / 150
90
120 / 150
90
120 / 150
90
120 200
120
150 250

shrimp, fish, or squid) 冬阴功海鲜酸辣汤 – 海鲜/虾/鱼/鱿鱼（三选一）
6. ต้มจีดเต้าหูห
้ มูสบั (tom cheud tao hoo moo sup) (tofu soup with minced pork)
碎肉豆腐汤
ต้มจีดเต้าหู้ (tom cheud tao hoo) (tofu soup) 豆腐汤

120 200

7. หมูทอดกระเทียมพริกไทย (moo tod kratiam prikthai) (Thai garlic and black
pepper pork) 泰式黑胡椒蒜泥猪肉
8.
ผัดกระเพรา ไก่, หมู / เนื้อ, กุง้ , ปลาหมึก (pad kra pao) (Thai basil and chilli
with chicken, pork / beef, shrimp, or squid)
泰式丁香、辣椒炒 鸡肉,猪肉/牛肉,虾,鱿鱼（五选一）

120

90

120 / 150

12.
14.

ยําวุน
้ เส้น (yum woon sen) (spicy Thai grass noodles salad) 泰式辣蔬菜粉丝沙拉
ยําปลาหมึก (yum pla muek) (spicy squid salad) 辣鱿鱼沙拉

95
120

15.

ยําทะเล (yum talay) (spicy seafood salad) 辣海鲜沙拉

150

16.

ผัดผักรวมนํ้ามันหอย (pad pak ruam nam mun hoy) (stir fried mixed
vegetable in oyster sauce) 蚝油炒蔬菜

80

17.

ผัดเห็ดหอมสด (pad het hom sod) (stir fried Shiitake mushrooms) 炒香菇

18.

ผักบุง้ ไฟแดง (pak boong fai dang) (spicy stir fried water spinach) 辣炒空心菜
ผักคะน้าไฟแดง (pak ka na fai dang) (spicy stir fried Chinese broccoli) 辣炒苔菜
คะน้าฮ่องกงผัดนํ้ามันหอย (ka na hong kong nam man hoi )

19.
20.

120
80
80
80

(Chinese broccoli in oyster sauce) 耗油芥蓝

เต้าหูผ
้ ดั ถั่วงอก (tao hoo pad tua ngok) (fried bean sprout with tofu) 豆芽炒豆腐
22. หมูสบ
ั เต้าหูน
้ ิ่มผัดเต้าซีซ
่ อส (musap tao hoo nim pad tausi sauce)
21.

80
120

(fried minced pork and soft tofu with black bean sauce) 黑豆肉末炒豆腐
23. ไก่ผด
ั ขิง (khai pad khing) (stir fried fresh ginger with chicken and mushroom)
生姜炒鸡肉蘑菇
24. ไก่ผดั เม็ดมะม่วง (gai pad med ma muang) (chicken with cashew nuts) 腰果鸡
25.
28.

ไข่ผดั วุน
้ เส้น (khai pad woon sen) (fried egg with grass noodles) 鸡蛋炒粉丝
ไชโป๊ วหวานผัดไข่ (chai poo waan pad khai) (stir fried egg with sweet radish)

100
120
80
80

甜萝卜炒蛋
29. ไข่เจียวหมูสบ
ั (khai jeuw moo sab) (Thai omelette with minced pork)
泰式碎肉煎蛋饼
ไข่เจียวกุง้ ,ปู (khai jeuw goong, poo) (Thai omelette with shrimp or crab)
泰式煎蛋饼 – 虾/蟹（二选一）
ไข่เจียว (khai jeuw) (Thai omelette) 泰式煎蛋饼
30. ข้าวผัด ไก่, หมู, ใส้อ่วั , แหนม, กุนเชียง, นํ้าพริกกะปิ , แกงเขียวหวาน (kao pad)
(Thai style fried rice with chicken, pork, northern style sausage, Thai sausage,
Chinese style sweet sausage, Thai shrimp paste chilli sauce or green curry)
泰式炒饭 – 鸡肉/猪肉/北方风味香肠/泰式香肠/中式甜香肠/泰式虾味辣酱/
绿咖喱（任选其一）
ข้าวผัด เนื้อ, ปลาหมึก, กุง้ , ปู (kao pad) (Thai style fried rice with beef, squid,
shrimp or crab) 泰式炒饭 – 牛肉/鱿鱼/虾/蟹（二选一）
ข้าวผัด เต้าหู้ (kao pad) (Thai style fried rice with tofu) 泰式炒饭 豆腐
31. ผัดไทย ไก่, หมู (pad thai) (Thai style stir-fried noodles with chicken or pork)
泰式炒面 – 鸡肉/猪肉（三选一）
ผัดไทย เนื้อ, กุง้ , ปู (pad thai) (Thai style stir-fried noodles with beef,
shrimp or crab) 泰式炒面 – 牛肉/虾/蟹（二选一）
ผัดไทย เต้าหู้ (pad thai) (Thai style stir-fried noodles with tofu) 泰式炒面 豆腐
32. ผัดซีอวิ็ ไก่, หมู / เนื้อ (pad see ew) (Thai style stir-fried Chinese noodles
with chicken, pork / beef) 泰式炒中国面 -鸡肉,猪肉/牛肉（三选一）
ผัดซีอวิ้ เต้าหู้ (pad see ew) (Thai style stir-fried Chinese noodles with tofu)
泰式炒中国面 豆腐
33. ราดหน้า ไก่, หมู / เนื้อ (rad naa) (Thai style stir-fried Chinese noodles
in thick sauce with chicken, pork / beef)
浓汤泰式炒中国面 -鸡肉,猪肉/牛肉（三选一）
ราดหน้า เต้าหู้ (rad naa) (Thai style stir-fried Chinese noodles
in thick sauce with tofu) 浓汤泰式炒中国面 豆腐
34. ปี กไก่ทอด (peek gai tod) (deep fried chicken wing) 炸鸡翅
36.
37.

ฉู่ ฉี่กงุ้ (chu chi koong) (prawns with red curry sauce) 红咖喱酱大虾
กุง้ ผัดพริกเกลือ (koong pad prik klua) (stir fried prawns with salt and chilli)

90
120
80
80

120
80
90
120
90
80 / 100
80
80 / 100

80
120
300
300

油炸大虾（咸椒味）
38. กุง้ ผัดหน่ อไม้ฝรั่ง (koong pad nor mai farang) (stir fried prawns with
asparagus) 芦笋炒虾

200

39. เนื้อปลากะพงนึ่งซีอวิ๊ (nua pla ka pong neung see eeuw) (steamed sea bass in
soy sauce) 清蒸鲈鱼

180

ติม
่ ซํา (Dim Sum, 点心):
45. ปอเปี๊ ยะทอด (spring roll, 春卷)
46. ฮะเก๋า (har gow, 虾饺)

50
50

47. ซาลาเปา (cha siu bao, 叉烧包)

50

48. ขนมจีบ (shumai, 烧卖)

50

49. ถุงทอง

50

(shrimp golden bag, 虾饺皇)

๊ วนํ้าหมู หรือ กุง้ (pork or shrimp wonton soup, 馄饨汤)
52. เกีย

50

53. ข้าวสวย (khao sauy) (steamed rice) 白米饭

10

54. ข้าวเหนียว (khao neow) (sticky rice) 糯米饭

10

Northern Thai Food / อาหารพื้นเมือง / 泰国
55. แกงฮังเล เนื้อ (gaeng hang lay) (northern Thai curry with pork)
泰国北方风味咖喱猪肉
56.

ใส้อวั (sai oua) (northern Thai sausage) 泰式北方风味香肠

150
150

57. แหนมซีโ่ ครงหมูทอด (nam si-klong moo tod) (fried sour pork spare ribs) 醋炒排骨

150

นํ้าพริกหนุ่ม (nam prik num) (Thai chilli dipping sauce) 泰式辣酱沾蔬菜
61. แคปหมู (cap moo) (crispy pork skin) 脆炸猪皮

120

60.

50

Thai Isaan Food / อาหารอีสาน / 泰式东北菜
65.
66.

ลาบ ไก่, หมู / เนื้อ, เป็ ด (larb) (spicy minced salad with chicken, pork,
beef or duck) 辣酱沙拉 – 鸡肉,猪肉/牛肉,鸭肉（四选一）
นํ้าตก หมู / เนื้อ (nam tok) (spicy sliced grilled pork / beef salad)

120 / 150
120 / 150

辣味凉拌 猪肉/牛肉（二选一）
68. ใส้กรอกอีสาน (sai krok isaan) (Isaan style sausage) 泰国东北风味香肠
69.

ส้มตําลาว ตําถั่ว ตําแตงกวา (som tum) (spicy papaya salad with long
green bean or cucumber) 辣味木瓜沙拉（配长青豆或黄瓜）

70. ตําไทย (tum thai) (papaya salad with dried shrimp and peanut)
木瓜沙拉配干虾和花生

120
60
60

Western Food / อาหารฝรั่ง / 西餐
80. club sandwich คลับแซนวิช 三明治总汇
82. toasted ham and cheese sandwich ชีส,โทสตี้ แฮม 火腿芝士三明治

150
90

83. hamburger with salad and french fries แฮมเบอร์เกอร์ 汉堡包

195

84. spaghetti with tomato meat sauce สปาเก็ตตีซ
้ อสมะเขือเทศ 西红柿肉酱意面

120

86. caesar salad with bacon and parmesan cheese
ซีซาร์สลัดใส่เบคอนและปาระเมอะซานชีส 培根乳酪凯撒沙拉

165

87. fish and chips with salad and garlic sauce

180

ฟิ ชแอนด์ชฟ
ิ เสิร์ฟพร้อมสลัดและกระเทียมซอส 鱼和薯条＋沙拉＋大蒜蛋黄酱
88. salmon steak, with salad and french fries

220

สเต็กปลาแซลมอนเสิร์ฟพร้อมสลัดและมันฝรั่งทอด 三文鱼排＋沙拉＋炸薯条
89. schnitzel, with salad and french fries

165

หมูทอดเสิร์ฟพร้อมสลัดและมันฝรั่งทอด 炸肉排＋沙拉＋炸薯条

Snacks & Appetizers / อาหารว่าง อาหารเรียกนํ้าย่อย / 点心和开胃菜
94. deep fried shrimp crackers ข้าวเกรียบทอด 油炸虾味薄脆

45

95. salted peanuts ถั่วทอด 油炸咸味花生

45

96. salted cashew nuts เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 油炸咸味腰果

80

97. french fries มันฝรั่งทอด 炸薯条

80

98. garlic bread ขนมปังกระเทียม 香蒜面包

50

99. chicken satay with peanut sauce สะเต๊ะไก่ 沙嗲鸡肉配花生酱

120

Dessert / ของหวาน / 甜点
101. ข้าวเหนียวมะม่วง Thai mango and sweet sticky rice 泰式椰香芒果饭

65

102. ไอศครีม (เลือกได้ 3 อย่าง) มะนาว, มะพร้าว, สตรอเบอรี,่ วานิลลา, ชอคโกแลต
ice cream (3 balls), choice of lemon, coconut, strawberry, vanilla, chocolate
冰激凌（三球）- 柠檬/椰子/草莓/香草/巧克力（五选三)

85

104. กล้วยบวดชี banana in sweet coconut milk 椰奶香蕉

65

105. เต้าทึงนํ้าลําไย ร้อน หรือ เย็น Taothueng with logan juice, hot or cold

65

八宝汤（银杏果,莲藕,蜜枣,红豆,薏仁,桂圆等）
106. ชีสเค้กมะม่วง mango cheese cake 芒果芝士蛋糕

80

Beverages / เมนูเครือ
่ งดืม
่ / 饮料菜单
Soft Drinks เครื่องดื่ม 软饮料

Beer

เบียร์ 啤酒

1. water น้ำเปล่า 饮用水

20

2. soda โซดา 苏打水

20

3. tonic โทนิค 汤力水
4. cola โคล่า 可乐

30
30

5. sprite สไปรท์ 雪碧

30

6. milk นมสด 牛奶

50

7. ice basket น้ำแข็ง 冰桶

20

26. Chang
27. Leo
28. Singha
29. Heineken
30. Weihenstephaner Hefe Weissbier
31. Leffe Blond
32. Hoegaarden Wit
33. Hoegaarden Rose
34. BrewDog Punk IPA

80
85
100
120
180
180
180
180
220

Fruit juices น้ำผลไม้ 果汁

Red Wine ไวน์แดง 红葡萄酒

8. orange juice น้ำส้มสด 橙汁
50
9. pineapple juice น้ำสัปรดสด 菠萝汁 50

35. cabernet sauvignon (glass)
36. pinot noir (bottle)

120
1450

10. mango juice น้ำมะม่วงสด 芒果汁

50

11. lime juice with soda มะนาวโซดา
青柠汁苏打水
12. mixed fruit shake ผลไม้รวมปั่น
混合果汁

50

White Wine ไวน์ขาว ⽩葡萄酒

65

37. chardonnay (glass / bottle)
38. prosecco (bottle)

120 / 1350
1350

Whisky เหล้า 威⼠忌

Coffee กาแฟ 咖啡

39. Johnnie Walker Red Label
(glass / bottle 500 ml)
40. Johnnie Walker Black Label
(glass / bottle 500 ml)

95 / 1050

13. hot cappuccino คาปูชิโน่ร้อน
热卡布奇诺
14. iced cappuccino คาปูชิโน่เย็น
冰卡布奇诺
15. hot latte ลาเต้ร้อน 热拿铁

40

Digestif เครื่องดื่มหลังอาหาร 餐后

16. iced latte ลาเต้เย็น 冰拿铁

50

41. Calvados

17. hot mocca มอคค่าร้อน 热摩卡

40

18. iced mocca มอคค่าเย็น 冰摩卡
19. hot espresso เอสเปรสโซ่ร้อน
热特浓咖啡
20. iced espresso เอสเปรสโซ่เย็น
冰浓缩咖啡
21. hot americano อเมริกาโน่ร้อน
热美式咖啡
22. iced americano อเมริกาโน่เย็น
冰美式咖啡

50
40

40
50

50
40
50

Tea ชา 茶
23. hot tea ชาร้อน 热茶

40

24. Thai iced tea ชาเย็น 泰国冰茶

50

25. Thai iced green tea ชาเขียวเย็น
国冰绿茶泰

50

120 / 1350

120

Thai Spirits
42. Mekhong - golden spirits (glass)
43. Ruang Khao Silver - white spirits,
set 2 shots, with pickled fruits
44. Ruang Khao Silver - white spirits,
set 4 shots, with pickled fruits

80
80
150

Cocktails เครื่องดื่มค็อกเทล 鸡尾酒
45. Thai Sabaai
120
Mekhong, Sugar Syrup, Lime Juice,
Thai Basil, Splash of Soda Water
46. Mekhong Classic
95
Mekhong, Soda Water, Slice of Lime
47. Mekhong Strawberry
Mekhong, Strawberry Juice,
Squeeze of Lime

120

48. Mekhong Sunrise
135
Mekhong, Orange Juice, Red Grenadine,
Splash of Soda Water
49. Mekhong Blue Lagoon
120
Mekhong, Blue Curacao, Fresh Lime,
Top up with Lemonade
50. Gin and Tonic
Gin, Tonic, Slice of Lime

180

51. Dry Martini
Gin, Dry Vermouth, Olive

180

52. Blue Martini
180
Tequila, Blue Curacao, Fresh Lime Juice,
Dry Vermouth
53. Mojito
180
Rum, Fresh Lime Juice, Mint, Sugar,
Soda Water
54. Margarita
180
Tequila, Cointreau, Fresh Lime Juice, Salt
55. Tequila Sunrise
Tequila, Orange Juice, Grenadine,
Splash of Soda Water

180

