
Coffee
French Press - Jomthong G1

French Press - Black Honey, Doi Chang

Homemade Almond Milk

THB 70
THB 90
THB 20/shot

We charge 5B for each takeaway containers. 
Bring your own containers & get a 5B discount.
All money is donated to Scholars of Sustenance

Takeaway Policy

www.seedsnsunshine.com

Pasta
Choice of pasta:

Soba (GF), Spaghetti , Penne

Choice of topping:
Soy Protein (GF), Tofu (GF) +20B, Sei tan +40B

Pesto (GF)

(basil , cashew nuts, nutri tional yeast, 
garl ic, l ime juice, ol ive oil , soy protein)

Starter THB150 / Main THB 250

Choice of sauces:

Carbonara (GF)

(cashew nuts, nutri tional yeast, turmeric, onion powder,
mustard powder, garl ic, homemade almond milk, soy protein)

Savoury Stuff
Quesadillas & Cashew Cream

(sweet potato, cashew nuts, tapioca starch, onion powder)

THB 150

Sweet Potato & Chickpeas (GF)

(sweet potato, ol ive oil , garl ic, turmeric, roasted chickpeas,
spinach, homemade tahini, homemade cashew cream)

Golden Hummus & Bread
(chickpeas, garl ic, ol ive oil , turmeric,

homemade tahini, lemon juice, ginger)

Teas
Size

0.5 L
250 mL

Cold brew
THB 100
THB  70

Hot*
- 
THB 80** 

Araksa White Tea

Size
0.5 L

250 mL

Cold brew
THB 80
THB 60

Hot
- 
THB 70** 

Araksa Green Tea
Araksa Thai Amber Tea

Size
0.5 L

250 mL

Cold
THB 70
THB 50

Hot
- 
THB 60** 

Homemade Tea
Rosella, Cocoa, Lemongrass

Breakfast Bowl

THB 160

(GF)

(rolled oats, instant oats, homemade granola, cashew nuts, 
dried raisins, dried cranberries, sesame seeds, cinnamon 
powder, ground chia seeds, ground flaxseeds, almonds, 
pumpkin seeds, cocoa, spirul ina, fresh seasonal frui t,

coconut cream, homemade almond milk)

Add vegan protein +THB 20

Salad Bowls

Starter THB150 / Main THB 250

Quinoa & Beetroot (GF)

(quinoa, beetroot, lettuce, cherry tomatoes, red onion,
pumpkin, sesame seeds, homemade l ime & mint sauce)

Khanom Jeen Tom Kha
(homemade tom kha soup, khanom jeen, fried tofu, 
sweet potato, bean sprouts, red onion, torch ginger 

flower, coriander, lemongrass, galangal, garl ic, kaffir 
l ime leaves, bok choi)

Sunrise Garden (GF)

(bok choi, coriander, lemongrass, kaffir l ime leaves, red 
onion, pumpkin, quinoa, khanom jeen, fried tofu, 

cashew nuts, sunflower seeds, dried raisins, whi te button 
mushrooms, homemade l ime and miso sauce)

Sweet & Spicy Chickpea
(lettuce, spinach, cherry tomatoes, chickpeas, bell 

peppers, sweet potato, sunflower seeds, homemade 
sweet and spicy tahini sauce)

Penne & Cucumber
(penne, cucumber, bell pepper, quinoa, lettuce, dried 

cranberry, pumpkin seeds, flax seeds, spinach, ol ive oil , 
homemade l ime & mint sauce)
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Sweet Stuff
Cookie Dough (GF)   THB 100

(homemade almond butter, chickpeas, vanilla, golden syrup, 
cinnamon, coconut oil , cacao powder, Siamaya chocolate)

Sweet Potato Brownies (GF)   THB 140
(6 pieces - sweet potato, golden syrup,

cacao powder, homemade almond butter)

Skinny Elvis   THB 140
(sprouted wheat & triple seeded bread, homemade jam, 

homemade almond butter, fresh bananas)

Homemade Ice Cream (GF)   THB 100
(homemade almond butter, dates,

coconut milk, chickpeas, cinnamon)

Happy Place (GF)   THB 140
(brownie by ‘Bake the Brownie’ and homemade ice cream)

Energy Balls by ‘Rial Dates’ (GF)   THB 135
(3 pieces - dates, cocoa, coconut, almonds)

Nama Chocolate by ‘Lavishta’ (GF)   THB 135
(8 pieces - 70% dark chocolate, almond milk)

THB 75 (20g) / THB 180 (75g)

Siamaya Chocolate (GF)

(coconut milk, dark chocolate 85%, thai peanut curry, thai 
coconut curry, hill coffee & pomelo, peppermint, mango chil i)

Smoothies
Santan Pudding (GF)   THB 100

(banana, cinnamon, cacao, coconut milk, almond milk)

Santan Berry Good (GF)   THB 100
(ginger, blueberry, raspberry, cranberry, 

blackcurrant, blackberry, coconut milk, almond milk)

Santan Go (GF)   THB 100
(mango, strawberry, mint, coconut milk, almond milk)

Santan Gold (GF)   THB 100
(banana, mango, turmeric, coconut milk, almond milk)

Santan Coffee (GF)   THB 135
(banana, cinnamon, cacao, coconut milk,

almond milk, coffee concentrate)

Cocoa BOP (GF)   THB 1 20
(banana, rolled oats, cocao, homemade almond milk,

vegan protein powder, ground flaxseeds)

Strawberry BOP (GF)   THB 1 20
(banana, rolled oats, strawberries, homemade almond milk,

vegan protein powder, ground flaxseeds)

Mango BOP (GF)   THB 1 20
(banana, rolled oats, mango, homemade almond milk,

vegan protein powder, ground flaxseeds)

Add vegan protein +THB 40

(GF) - Gluten Free

Fresh Ging Ging
(watermelon, ginger)

0.5 L
250 mL

THB 150
THB  80

Joos Kuning
(pineapple, mint)

The Fab Four
(pineapple, papaya, dragonfrui t, passionfrui t)

Popeye
(spinach, apple, cucumber, mint)

Blime Passion
(beetroot, passionfrui t, l ime)

Tawan Burst
(orange, papaya, turmeric)

Juices
Cold Pressed

Smoothie Bowls
Green Goodness (GF)

(banana, mango, spirul ina, homemade granola,
coconut milk, fresh seasonal frui t)

Berry Goodness (GF)

(banana, strawberry, lychee, homemade granola,
coconut milk, fresh seasonal frui t)

Nutty Goodness (GF)

(banana, homemade almond butter, homemade granola, 
cacao, coconut milk, fresh seasonal frui t)

THB 180
Add vegan protein +THB 40



นโยบายซื �อกลบับา้น
เราคดิคา่บรกิาร 5 บาท สาํหรบัแตล่ะบรรจภุณัฑใ์สอ่าหาร

ถา้นําภาชนะใสอ่าหารมาเองจะไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�

ซ ึ�งเงนิทั�งหมดเรามอบใหก้บั Scholars of Sustenance

กาแฟ
เฟรนช ์เพรส – จอมทอง GI
เฟรนช ์เพรส – แบล็คฮนันี� ดอยชา้ง
ใสน่มอลัมอนดโ์ฮมเมด

70 บาท
90 บาท
20 บาท ตอ่ถว้ย

อาหารเชา้ (GF)

ขา้วโอต๊รดี ขา้วโอต๊สาํเรจ็รปู กราโนลา่โฮมเมด  ลกูเกดแหง้ 
แครนเบอรร์ ี�แหง้ ผงอบเชย อลัมอนด ์เม็ดมะม่วงหมิพานต ์
เมล็ดเจยีป่น เมล็ดงา เมล็ดแฟลกซ ์เมล็ดฟักทอง โกโก ้
สาหรา่ยสไปรลูน่ิา ผลไมส้ด กะท ินมอลัมอนดโ์ฮมเมด

160 บาท
เพิ�มผงโปรตนีถั�วเหลอืง 20 บาท

ชา
ขนาด

0.5 ลติร
250 มล

ชงเย็น
100 บาท
70 บาท

รอ้น*
- 
80 บาท**

ชาขาวอแรก็ซา่

ขนาด
0.5 ลติร
250 มล

ชงเย็น
80 บาท
60 บาท

รอ้น*
- 
70 บาท**

ชาเขยีวอแรก็ซา่
ชาไทยอาํพนัอแรก็ซา่

ขนาด
0.5 ลติร
250 มล

เย็น
70 บาท
50 บาท

รอ้น*
- 
60 บาท**

ชาโฮมเมด
กระเจี �ยบ โกโก ้ตะไคร ้

ของกนิเล่น
เกซซาตยิา่

มนัเทศ เม็ดมะม่วงหมิพานต ์แป้งมนัสาํปะหลงั ผงหวัหอม

มนัเทศกบัถั�วชกิพ ี(GF)

ถั�วลกูไก ่มนัเทศ นํ�ามนัมะกอก 
กระเทยีม ขมิ �น ผกัโขม ทาฮนีิโฮมเมด

โกลเดน้ทฮ์มัมูส และ ขนมปังพเิศษ
ถั�วลกูไก ่กระเทยีม นํ�ามนัมะกอก
ขมิ �น นํ�ามะนาว ขงิ ทาฮนีิโฮมเมด

150 บาท

พาสตา้
เลอืกเสน้พาสตา้

โซบะ (GF)  สปาเก็ตตี �   เพนเน่

ท็อปปิ�งเพิ�มเตมิ
โปรตนีถั�วเหลอืง(GF), เตา้หู(้GF)+20 บาทโปรตนีขา้วสาล+ี40 บาท

เลอืกซอสพาสตา้
ซอสเพสโต ้(GF)

ใบโหระพา เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นิวทรชี ั�นแนลยสีต ์
กระเทยีม นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะกอก โปรตนีถั�วเหลอืง

คาโบนารา่ (GF)

เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นิวทรชี ั�นแนลยสีต ์ขมิ �น ผงหวัหอม 
ผงมสัตารด์ กระเทยีม นมอลัมอนดโ์ฮมเมด ผงโปรตนีถั�วเหลอืง

ขนาดเล็ก 150 บาท / ขนาดใหญ ่250 บาท

ชามสลดั
ขนมจนีตม้ขา่

นํ�ายาํตม้ขา่ ขนมจนี เตา้หูท้อด มนัเทศ ถั�วงอก
หวัหอมแดง ดอกดาหลา ผกัช ีกระเทยีม

ขา่ ตะไคร ้ใบมะกรดู กวางตุง้ฮ่องเต ้

ซนัไรส ์การเ์ด็น (GF)

ผกักวางตุง้ฮ่องเต ้ผกัช ีตะไคร ้ใบมะกรดู หอมแดง ฟักทอง 
คนัีว ขนมจนี เตา้หูท้อด เม็ดมะม่วงหมิพานต ์เมล็ดทานตะวนั 

ลกูเกดแหง้ เห็ดกระดมุ ซอสมะนาวและมโิซะโฮมเมด

บทีรทูคนัีว (GF)

คนัีว บทีรทู ผกักาดหอม มะเขอืเทศเชอร ี� หอมแดง
ฟักทอง งา ซอสมะนาวและซอสมนิตโ์ฮมเมด

ถั�วลกูไกเ่ผ็ดหวาน
ผกักาดหอม ผกัโขม มะเขอืเทศเชอรร์ ี� ถ ั�วลกูไก ่พรกิหวาน 
มนัเทศ เมล็ดทานตะวนั ซอสทาฮนีิหวานและเผ็ดโฮมเมด

เพนเน่กบัแตงกวา
เพนเน่ แตงกวา พรกิหวาน คนัีว ผกักา แครนเบอรร์ ี�แหง้ 

เมล็ดฟักทอง เมล็ดแฟลกซ ์ผกัโขม นํ�ามนัมะกอก 
ซอสมะนาวและมิ �นตโ์ฮมเมด

ขนาดเล็ก 150 บาท/ขนาดใหญ ่250 บาท
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ของหวาน
คกุกี �โด (GF)   100 บาท

เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด ถั�วลกูไก ่วานิลลา โกลเดน้ไซรปั อบเชย 
นํ�ามนัมะพรา้ว ผงโกโก ้ชอ็คโกแลตสยามมายา

บราวนี� (GF)   140 บาท
6 ชิ �น มนัเทศ เนยอลัมอนดท์ําเอง นํ�าเช ื�อมสทีอง ผงโกโก ้

สกนินี� เอลวสิ   140 บาท
ขา้วสาลงีอกและขนมปังธญัพชื

กลว้ยสด แยมโฮมเมด เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด

ไอศกรมีทาํเอง (GF)   100 บาท
เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด อนิทผลมั กะท ิถั�วลกูไก ่อบเชย

แฮปปี�เพลส (GF)   180 บาท
ไอศกรมีโฮมเมดและบราวนี�โดย Bake the Brownie

Energy Balls โดย Rial Dates (GF)  135 บาท
3 ชิ �น อนิทผลมั โกโก ้มะพรา้ว อลัมอนด ์

Nama Chocolate โดย Lavishta (GF) 135 บาท
8 ชิ �น อนิทผลมั โกโก ้มะพรา้ว อลัมอนด ์

Siamaya Chocolate (GF)

กะท ิชอ็คโกแลต 85% แกงถั�วลสิงไทย
แกงกะทไิทย กาแฟฮลิล ์& สม้โอ สะระแหน่ มะม่วง พรกิ

75 บาท (20g) / 180 บาท (75g)

สมูทตี �แบบถว้ย
กรนี กูด้เนส (GF)

กลว้ย มะม่วง สาหรา่ยสไปรลูน่ิา กราโนลา่โฮมเมด กะทิ

เบอรร์ ี� กูด้เนส (GF)

กลว้ย สตรอเบอรร์ ี� ลิ �นจี� กราโนลา่โฮมเมด กะทิ

นัตตี � กูด้เนส (GF)

กลว้ย เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด โกโก ้กราโนลา่โฮมเมด กะทิ

180 บาท
เพิ�มโปรตนีถั�วเหลอืง 40 บาท

0.5 ลติร
250 มล

150 บาท
80 บาท

นํ�าผลไม้
เฟรช จรงิ จรงิ

แตงโม ขงิ

ตะวนั เบริส์
สม้ มะละกอ ขมิ �น

ไบลม ์แพสช ั�น
บทีรทู เสาวรส มะนาว

ป๊อปอาย 
ผกัขม แอปเปิ�ล แตงกวา สะระแหน่

จสู คนิู�ง
สบัปะรด สะระแหน่

แฟบ โฟร ์
สบัปะรด มะละกอ มงักรแกว้ เสาวรส

สมูทตี �
ซานตาน พุดดิ �ง (GF)   100 บาท

กลว้ย อบเชย โกโก ้นมอลัมอนดโ์ฮมเมด กะทิ

ซานตาน เบอรร์ ี� กูด้ (GF)   100 บาท
ขงิ บลเูบอรร์ ี� ราสเบอรร์ ี� แครนเบอรร์ ี� กะท ิแบล็คเคอแรนท ์

แบล็คเบอรร์ ี� นมอลัมอนดโ์ฮมเมด

ซานตาน โก (GF)   100 บาท
มะม่วง สตรอเบอรร์ ี� มิ �นต ์นมอลัมอนดโ์ฮมเมด กะทิ

ซานตาน โกลด ์(GF)   100 บาท
กลว้ย มะม่วง สตรอเบอรร์ ี� มิ �นต ์นมอลัมอนดโ์ฮมเมด กะทิ

ซานตาน คอฟฟี�  (GF)   135 บาท
กลว้ย อบเชย โกโก ้กะท ินมอลัมอนดโ์ฮมเมด กาแฟสกดั

โกโก ้บอ๊ป (GF)   120 บาท
กลว้ย ขา้วโอต๊รดี โกโก ้นมอลัมอนดโ์ฮมเมด 

โปรตนีถั�วเหลอืง เมล็ดแฟลกซ ์

สตรอเบอรร์ ี� บอ๊ป (GF)   120 บาท
กลว้ย ขา้วโอต๊รดี สตรอเบอรร์ ี� นมอลัมอนดโ์ฮมเมด 

ผงโปรตนีถั�วเหลอืง เมล็ดแฟลซ ์

แมงโก ้บอ๊ป (GF)   120 บาท
กลว้ย ขา้วโอต๊รดี มะม่วง นมอลัมอนดโ์ฮมเมด

ผงโปรตนีถั�วเหลอืง เมล็ดแฟลซ ์

(GF)  - ไม่มีกลูเตนเพิ�มผงโปรตนีถั�วเหลอืง 40 บาท


