ALL DAY BREAKFAST • อำหำรเชำ้
SMOOTHIE BOWLS
สมูทตี้ โบว์ล
SUPERFOOD BREAKFAST BOWL • ซุปเปอร์

ฟู้ ด เบรคฟำสต์

THB 270

banana, blueber ies, spinach, al ond il , baobab, spir lina, topped ith ho e
ade g anola, chia seeds, go i ber ies, coconut and esh it
กล ้วย, บลูเบอร์ร,ี่ ผักขม, นมอัลมอนด์, บำวว์บบ
ั , สไปรูลน
ิ ำ่ , เสริฟด ้วย โฮมเมด
กรำโนล่ำ, เมล็ดเชีย, โกจิเบอร์ร,ี่ มะพร ้ำว และผลไม ้สด
THB 250

เมอร์เมด โบว์ล
coconut il , banana, ango, oats, ste ia, chia seeds, bu er pea, spir lina, topped ith esh it and seeds | กะทิ, กล ้วย, มะม่วง, ข ้ำวโอ๊ต, สเตเวีย, เมล็ด
ิ ่ำ, เสริฟด ้วย ผลไม ้สดและงำ
เชีย, อัญชัน, สไปรูลน

THB 250

OATMEAL • โอ๊ตมีล

plain oat eal topped ith hone chia a and

THB 150

its

โอ๊ตมีล เสริฟพร ้อม น�้ ำผึง้ /แยมเมล็ดเชีย และผลไม ้

THB 160

apple cinna on oat eal topped ith cara eli ed apples
่ มคำรำเมล
แอปเปิ้ ล & อบเชย โอ๊ตมีล เสริฟพร ้อม แอปเปิ้ ลเชือ

THB 250

banana, st a ber ies, acai ber ies, coconut ater, topped ith esh its and nuts
กล ้วย, สตรอว์เบอร์ร,ี่ อไซเบอร์ร,ี่ น�้ ำมะพร ้ำว, เสริฟด ้วย ผลไม ้สด

CHOCOLATE LOVER BOWL • ช็อคโกแล็ต เลิฟเวอร์ โบว์ล
banana, cacao, al ond il , topped ith cacao nibs, he p hear s, peanut bu er,
nuts and esh it | กล ้วย, โกโก,้ นมอัลมอนด์, เสริฟด ้วย เมล็ดโกโก,้
เฮมพ์ ฮำร์ท, เนยถัว่ , ถัว่ และผลไม ้สด
MERMAID BOWL •

ACAI BOWL • อไซ โบว์ล

TROPICAL BOWL • ทรอปิ คอล โบว์ล
banana, ango, pineapple, passion it, baobab, coconut ater, topped ith its
and ho e ade g anola | กล ้วย, มะม่วง, สัปปะรด, เสำวรส, บำวว์บบ
ั ,
น�้ ำมะพร ้ำว, เสริฟด ้วย ผลไม ้สดและ โฮมเมดกรำโนล่ำ

THB 250

BERRY BOWL • เบอร์ร ี่ โบว์ล
banana, raspber ies, st a ber ies, blueber ies, baobab, coconut ater, topped ith
ber ies, its and ho e ade g anola | กล ้วย, รำสเบอร์ร,ี่ สตรอว์เบอร์ร,ี่
บลูเบอร์ร,ี่ บำวว์บบ
ั , น�้ำมะพร ้ำว, เสริฟด ้วย เบอร์ร,ี่ ผลไม ้และ โฮมเมดกรำโนล่ำ

THB 250

TOASTED GRANARY BREAD • โทสต์ขนมปั งกรำนำรี่

THB 130

ith peanut bu er, sliced bananas and chia a
เสริฟพร ้อม เนยถัว่ , กล ้วย และแยมเมล็ดเชีย
OMELET • ออมเล็ต

THB 220

ith spinach, ushroo s, garlic, chili, onion and cheese, served ith g anar bread
HOME-MADE GRANOLA •

served ith ree oghur non dair

กับ ผักขม, เห็ด, กระเทียม, พริก, หัวหอม, และ ชีส เสริฟพร ้อม ขนมปังกรำนำรี่

โฮมเมด กรำโนล่ำ
il , hone s

THB 240

p and seasonal

its

่ ม และผลไม ้สด
เสริฟกับ กรีกโยเกิรต
์ /นมธัญพืช, น�้ ำผึง้ / น�้ ำเชือ
VEGAN PANCAKES • วีแกนท์แพนเค ้ก

served ith

FRUIT SALAD • ฟรุต
๊ สลัด

THB 160

THB 250

its, chia a , chocolate sauce and coconut hipped crea

เสริฟด ้วย ผลไม ้, แยมเมล็ดเชีย, ซอสช็อคโกแลต, วิปปิ้ งครีมกะทิ

DESSERTS • ขนมหวำน
SCONES WITH CHIA JAM & COCONUT WHIPPED CREAM
สโคนส์ กับแยมเมล็ดเชีย & วิปครีมกะทิ
RAW CAKES • เค ้ก
RASPBERRY BROWNIE • รำสเบอร์ร ี่

THB 80

THB 150

บรำวน์นี่

ENERGY BALLS & BITES • เอนเนอร์จ ี

THB 120

บอลส์ & ไบทส์

CARROT CAKE • แครอท

เค ้ก

FRUIT WHIP NICE-CREAM • ฟรุต
๊
COOKIES • คุกกี้

THB 80

Vegetarian dish includes dair hone egg
All drin s and ood ite s are
Vegan
unless assig ed ith this Vegetarian s bol
All prices include VAT, but no service charge is included

THB 120

วิปป์ ไนซ์-ครีม

THB 120
THB 80

LUNCH & DINNER • อำหำรกลำงวัน & อำหำรเย็น
SALADS
สลัด
POWER SALAD • เพำว์เวอร์

สลัด

THB 260

a ocado, cher to atoes, cucu ber, spring onion, spinach, cranber ies, pu p in
seeds, al onds and uinoa, balsa ic dressing

cucu ber, cher to ato, red onion, chic peas, g een pepper, oli es, eta cheese and
le on herb dressing
แตงกวำ, มะเขือเทศเชอรี,่ หอมแดง, ชิกพี, พริกหยวก, มะกอก, เฟตำชีส,

อโวคำโด, มะเขือเทศเชอรี,่ แตงกวำ, ต ้นหอม, ผักขม, แครนเบอร์ร,ี่
เมล็ดฟั กทอง, อัลมอนด์ และควินัว, พร ้อม บัลซำมิก เดรสซิง่
COOL WATERMELON SALAD • สลัดแตงโมเย็น

เสริฟด ้วย เลม่อน เฮิรบ
์ เดรสซิง่
THB 180

ater elon, eta cheese, esh herbs, spring onion, balsa ic dressing
แตงโม, เฟตำชีส, สมุนไพร, ต ้นหอม, เสริฟด ้วย บัลซำมิก เดรสซิง่
THAI QUINOA SALAD •

ไทย ควินัว สลัด

PROTEIN PUNCH-CHICKPEA SALAD • โปรตีน พันช์ - ชิกพี สลัด THB 250

CHICKPEA QUINOA SALAD • ชิคพี

& ควินัว สลัด

THB 250

a ocado, spinach, chic peas, coriander, cucu ber, po eg anate, red onion, uinoa,
balsa ic dressing
อโวคำโด, ผักขม, ชิกพี, ผักชี, แตงกวำ, ทับทิม, หอมแดง, ควินัว,
THB 250

uinoa, broccoli, onion, red cabbage, car ot, cucu ber, cashe s, sesa e seeds,
coriander, Thai dressing | ควินัว, บรอคโคลี,่ หัวหอม, กระหล�ำ่ ปลีแดง,
แครอท,แตงกวำ, เม็ดมะม่วงหิมพำนต์, เมล็ดงำ, ผักชี, เสริฟด ้วย ไทย เดรสซิง่

เสริฟด ้วย บัลซำมิก เดรสซิง่
WARRIOR BOWL • วอร์รเิ ออร์

โบว์ล

THB 280

uinoa, red rice, spinach, hu us, cher to atoes, car ot, broccoli, pu p in
seeds, eda a e beans, sprouts, a ocado
ควินัว, ข ้ำวกล ้อง, ผักขม, ฮุมมุส, มะเขือเทศเชอรี,่ แครอท, บรอคโคลี,่
เมล็ดฟั กทอง, ถวแระญี
่้
ป
่ น
ุ่ , ถัว่ งอก, อโวคำโด

WRAPS & SANDWICHES
แรปส ์ & แซนวิช
u us Veggie rap | ฮุมมุส & เวจจิ้ แรป
gg a onnaise sand ich | แซนวิช ไข่ต ้ม มำยองเนส
To ato
o arella sand ich | แซนวิช มะเขือเทศ & ชีสมอซซำเรลล่ำ
A ocado sand ich | แซนวิช อโวคำโด
esto, hu us eggie sand ich | แซนวิช เพสโต, ฮุมมุส เวจจี้
u us sand ich ith cucu ber | ฮุมมุส แซนวิช กับ แตงกวำ
pinach cheese uesadillas | เคซำดียำ่ ผักขม & ชีส
e ied bean ur ito | รีฟรำยด์ บีน บรูรโิ ท

THB 200
THB 180
THB 220
THB 220
THB 200
THB 180
THB 220

เบอร์เกอร์
ango salsa | เสริฟพร ้อม นำโชส์ & สัปปะรด

THB 250

& มะม่วง ซัลซ่ำ
TEMPE BURGER •

เทมเป้ เบอร์เกอร์

served ith nachos and pineapple

ango salsa | เสริฟพร ้อม นำโชส์ & สัปปะรด

THB 250

& มะม่วง ซัลซ่ำ

THB 200

PASTA
พำสต ้ำ

HOME MADE SOUPS
โฮมเมด ซุป

PESTO PASTA • เพสโต ้ พำสต ้ำ

THB 250

ho e ade pesto and garlic saut ed rench beans
โฮมเมด เพสโต ้ และ กระเทียม เฟรนช์ บีนส์
SPICY TOMATO PASTA •

VEGGIE BURGER • เวจจี้

served ith nachos and pineapple

สไปซี่ โทมำโท พำสต ้ำ

THB 250

ho e ade spic to ato and herb sauce

SPICY THAI PUMPKIN SOUP • ซุปฟั กทอง ไทยสไปซี่
CARROT AND TURMERIC SOUP • ซุปแครอท & ขมิน
้
TOMATO AND BASIL SOUP • ซุปมะเขือเทศ & โหระพำ
PEA AND COCONUT SOUP • ซุปถัว
่ & มะพร ้ำว

THB 160
THB 160
THB 160
THB 160

erved ith Ar isan read | เสริฟพร ้อม ขนมปั งอำร์ทซ
ิ ำน

โฮมเมด สไปซี่ โทมำโท และ เฮิรบ
์ ซอส
TEMPE BOLOGNESE • เทมเป้

โบโลเนส

THAI FOOD
อำหำรไทย

THB 250

ho e ade olog ese ith car ots and te pe
โฮมเมด โบโลเนสกับแครอท และ เทมเป้

VEGETABLE GREEN CURRY SOUP • แกงเขียวหวำนผักใส่เทมเป้
TEMPE STIR-FRIED WITH BASIL • กระเพรำเทมเป้
PAD THAI • ผัดไทย
VEGETABLE FRIED RICE • ข ้ำวผัดผัก

erved ith ar isan bread | เสริฟพร ้อม ขนมปั งอำร์ทซ
ิ ำน

SNACKS
อำหำรทำนเล่น

Additional Thai o elet ied egg | ไข่เจียว/ไข่ดำว

HUMMUS & VEGETABLE CRUDITÉS • ฮุมมุส & ผักสด

* erved ith red rice | เสริฟพร ้อมข ้ำวกล ้อง
THB 160

SALSA & GUACAMOLE WITH NACHOS • ซัลซ่ำ & กัวคำโมเล่ THB 180

เสริฟพร ้อมนำโชส์

All prices include VAT, but no service charge is included

THB 180
THB 160
THB 160
THB 140
THB 25

COLD PRESSED JUICE 300ML – THB 150 - THB 200
น�้ ำผลไม ้สกัดเย็น 300มล - 150 - 200บำท
FRESH START • เฟรช สตำร์ท
apple, pineapple, mint | แอปเปิ้ ล, สัปปะรด, สะระแหน่

THB 150

์ เตอร์
บูสท
st a ber ies, apple, car ot, cucu ber

THB 150

SLEEP TIGHT • สลีป

ไทธ์
celer , g een apple, car ot, le ce, int, le on

เซเลอรี,่ แอปเปิ้ ลเขียว, แครอท, ผักกำดหอม, สะระแหน่, มะนำว

BEAUTY BOOSTER • บิวตี้

สตรอว์เบอร์ร,ี่ แอปเปิ้ ล, แครอท, แตงกวำ

SLIM TONIC • สลิม โทนิค
celer , cucu ber, beet oot, cabbage, le on, pineapple, ginger, st a ber ies

THB 150

ale, pineapple, cucu ber, le on, celer
ผักคะน ้ำ, สัปปะรด, แตงกวำ, มะนำว, เซเลอรี่

CLEAR VISION • เคลียร์

ั่
วิชน

THB 200

to ato, car ot, celer , ango, spinach, blueber ies

ENERGIZER • เอนเนอร์ไจซ์เซอร์
THB 150
car ot, ginger, beet oot, le on, apple | แครอท, ขิง, บีทรูท, มะนำว, แอปเปิ้ ล
FLU SHOT • ฟลู ช็อต
orange, car ot, t r eric, le on, ginger | ส ้ม, แครอท, ขมิน้ , มะนำว, ขิง

THB 150

KERMIT • เคอร์มต
ิ

THB 150

ale, spinach, celer , g een apple, cucu ber, le on, ginger
ผักคะน ้ำ, ผักขม, เซเลอรี,่ แอปเปิ้ ลเขียว, แตงกวำ, มะนำว, ขิง

มะเขือเทศ, แครอท, เซเลอรี,่ มะม่วง, ผักขม, บลูเบอร์รี่
FOREVER YOUNG • ฟอร์เอฟเวอร์

ยัง
raspber ies, blueber ies, car ot, spinach, broccoli, coconut ater

DE-STRESS • ดีย-์

สเตรส
st a ber , blueber , le ce, cucu ber, pear

THB 150

์ เตอร์
BRAIN BOOSTER • เบรน บูสท
beet oot, apple, blueber , le on, cucu ber, ginger

HANGOVER CURE • แฮงค์โอเวอร์

THB 150

GREEN LOVE • กรีน

แตงโม, กะหล�ำ่ ปลี, แตงกวำ, แอปเปิ้ ล, แครอท

THB 200

สตรอว์เบอร์ร,ี่ บลูเบอร์ร,ี่ ผักกำดหอม, แตงกวำ, ลูกแพร์

บัสเตอร์
beet oot, pineapple, ginger, apple บีทรูท, สัปปะรด, ขิง, แอปเปิ้ ล
คีลว์
ater elon, cabbage, cucu ber, apple, car ot

THB 200

รำสเบอร์ร,ี่ บลูเบอร์ร,ี่ แครอท, ผักขม, บรอคโคลี,่ น�้ ำมะพร ้ำว

PERIOD BUSTER • พีเรียด

car ot, celer , le on, orange

THB 200

เซเลอรี,่ แตงกวำ, บีทรูท, กระหล�ำ่ ปลี, มะนำว, สัปปะรด, ขิง, สตรอว์เบอร์รี่

CLEANSER • คลีนเซอร์

BREATHE CLEAR • บรีท

THB 150

THB 200

บีทรูท, แอปเปิ้ ล, บลูเบอร์ร,ี่ มะนำว, แตงกวำ, ขิง

เลิฟ
ale, spinach, coriander, cucu ber, celer , le on, spir lina and apple

THB 200

ผักคะน ้ำ, ผักขม, ผักชี, แตงกวำ, เซเลอรี,่ มะนำว, สไปรูลน
ิ ่ำ และแอปเปิ้ ล

เคลียร์

THB 150

แครอท, เซเลอรี,่ มะนำว, ส ้ม

SMOOTHIES
สมูทตี้
SUPER ANTIOXIDANT BOOSTER • ซุปเปอร์ แอนตีอ
้ อกซิแดนท์
์ เตอร์
บูสท
blueber ies, cacao, banana, nut il , coconut ater, hone and atcha,
ale, go i ber ies บลูเบอร์ร,ี่ โกโก ้, กล ้วย, นมถัว่ , น�้ ำมะพร ้ำว, น�้ ำผึง้ , มัทฉะ,

THB 230

TROPICAL BLISS • ทรอปิ คอล

ango, passion

MINT-CHOCOLATE CHIP • มินท์-ช็อคโกแล็ต ชิป
nut il , spinach, int, banana, cacao nibs, dates

ก ้อดเดสส์
spinach, int, ango, pineapple, cucu ber, spir lina, coconut ater

มะม่วง, เสำวรส, สัปปะรด, เบำว์บำบ, น�้ ำมะพร ้ำว

THB 150

INDIAN CHAI • อินเดียน ไช
al ond il , coconut il , banana, al ond bu er, chai spice, aca, a
seed, hone นมอัลมอนด์, กะทิ,กล ้วย, เนยถัว่ อัลมอนด์, เครือ่ งเทศ,

ผักขม, สะระแหน่, มะม่วง, สัปปะรด, แตงกวำ, สไปรูลน
ิ ่ำ, น�้ ำมะพร ้ำว
GREEN GIANT • กรีน

ไจแอนท์
ale, le ce, coconut ater, cucu ber, spinach, apple, spir lina, li e

THB 150

ผักคะน ้ำ, ผักกำดหอม, น�้ ำมะพร ้ำว, แตงกวำ, ผักขม, แอปเปิ้ ล, สไปรูลน
ิ ่ำ,
มะนำว

โปรตีน เพำว์เวอร์

THB 150

THB 180

มำคำ, เมล็ดแฟลกซ์, น�้ ำผึง้
GREEN WARRIOR DETOX • กรีน

วอร์รเิ ออร์ ดีท็อกซ์
cucu ber, celer , pineapple, apple, ale, le on, spir lina, baobab, chia
seeds, oringa, coconut ater แตงกวำ, เซเลอรี,่ สัปปะรด, แอปเปิ้ ล,

THB 190

ผักคะน ้ำ, มะนำว, สไปรูลน
ิ ่ำ, เบำว์บำบ, เมล็ดเชีย, มะรุม, น�้ ำมะพร ้ำว

THB 230

banana, oghur , blueber ies, spinach, oats, protein po der, oringa, coconut ater

บลิส
it, pineapple, aobab, coconut ater

THB 170

นมถัว่ , ผมขม, สะระแหน่, กล ้วย, เมล็ดโกโก ้, อินทผำลัม
GREEN GODDESS • กรีน

THB 170

กล ้วย, กรีกโยเกิรต
์ , น�้ ำผึง้ , ขิง, วำนิลลำ, นมอัลมอนด์

ผักคะน ้ำ, โกจิเบอร์รี่

PROTEIN POWER •

HAPPY BELLY • แฮปปี้ เบลลี่
banana, g ee oghur , hone , ginger, anilla, al ond il

แอปเปิ้ ล พำย
al ond il , cinna on, dates, apple, alnuts, anilla

APPLE PIE •

นมอัลมอนด์, อบเชย, อินทผำลัม, แอปเปิ้ ล, วอลล์นัท, วำนิลลำ

กล ้วย, โยเกิรต
์ , บลูเบอร์ร,ี่ ผักขม, ข ้ำวโอ๊ต, โปรตีนผง, มะรุม, น�้ ำมะพร ้ำว

All prices include VAT, but no service charge is included

THB 210

TANGO • แทงโก ้

THB 120

pineapple, int, coconut ater | สัปปะรด, สะระแหน่, น�้ ำมะพร ้ำว
COFFEE LOVER • คอฟฟี่

POST-WORKOUT MUSCLE BUILDER •

มัสเซิล บิลว์ เดอร์

โพสส์-เวิรค
์ เอ ้ำท์

THB 230

banana, blueber ies, cacao, protein po der, al ond bu er, al ond il

เลิฟเวอร์

THB 180

banana, oats, ste ia, chia seeds, co ee, al ond il , cacao

กล ้วย, บลูเบอร์ร,ี่ โก ้โก ้, โปรตีนผง, เนยอัลมอนด์, นมอัลมอนด์
BERRY BLISS • เบอร์ร ี่

กล ้วย, ข ้ำวโอ๊ต, สเตเวีย, เมล็ดเชีย, กำแฟ, นมอัลมอนด์, โกโก ้
FAT MELTING PROTEIN SMOOTHIE • แฟต เมลติง้ โปรทีน สมูทตี้ THB 140

บลิสส์

THB 230

banana, blueber ies, raspber ies, st a ber ies, acai, al ond il
กล ้วย, บลูเบอร์ร,ี่ รำสเบอร์ร,ี่ สตรอว์เบอร์ร,ี่ อไซ, นมอัลมอนด์

spinach, pineapple, banana, protein po der, coconut ater
ผักขม, สัปปะรด, กล ้วย, โปรตีนผง, น�้ ำมะพร ้ำว
BREAKFAST SMOOTHIE • เบรคฟำสต์

สมูทตี้

THB 230

banana, spinach, raspber ies, oats, a seeds, oghur , dates, aca, coconut ater
กล ้วย, ผักขม, รำสเบอร์ร,ี่ ข ้ำวโอ๊ต, เมล็ดแฟลกซ์, โยเกิรต
์ , อินทผำลัม,
มำคำ, น�้ ำมะพร ้ำว

์ เอ ้ำท์ เอนเนอร์จี THB 230
PRE-WORKOUT ENERGY BOOSTER • พรี-เวิรค

์ เตอร์
บูสท

ADDITIONAL SUPER POWDERS • เพิม
่ พิเศษ ซุปเปอร์ เพำว์เดอร์
pir lina, atcha g, tsp สไปรูลนิ ่ำ, มัทฉะ กรัม, 1ชช
oringa, aca g, tsp มะรุม, มำคำ กรัม, 1ชช
aobab g, tsp เบำว์บบ
ั
กรัม, 1ชช
ea rotein o der g, tbsp โปรตีนถัว่ กรัม, 1ชต
e p o der g, tbsp เฮมพ์ โปรตีน กรัม, 1ชต

THB 20
THB 10
THB 15
THB 30
THB 30

banana, oats, hone , oghur , blueber ies, chia seeds, spir lina, aca, coconut ater
กล ้วย, ข ้ำวโอ๊ต, น�้ำผึง้ , โยเกิรต
์ , บลูเบอร์ร,ี่ เมล็ดเชีย, สไปรูลน
ิ ำ่ , มำคำ,
น�้ำมะพร ้ำว

MILKSHAKES
มิลค์ เชค
PEANUT BUTTER SHAKE • พีนัท บัตเตอร์ เชค

THB 190

banana, cacao, peanut bu er, chocolate sauce, al ond il , dates
กล ้วย, โกโก,้ เนยถัว่ , ซอสช็อคโกแล็ต, นมอัลมอนด์, อินทผำลัม
MOCHA SHAKE •

มอคค่ำ เชค

STRAWBERRY SHAKE • สตรอว์เบอร์ร ี่ เชค

THB 190

banana, cacao, chocolate sauce, al ond il , ste ia, co ee
กล ้วย, โกโก,้ ซอสช็อคโกแล็ต, นมอัลมอนด์, สเตเวีย, กำแฟ

CHOCOLATE SHAKE • ช็อคโกแล็ต เชค

THB 190

cacao, banana, chocolate sauce, coconut il , ste ia
โกโก ้, กล ้วย, ซอสช็อคโกแล็ต, กะทิ, สเตเวีย

TEA
ชำ

COFFEE
กำแฟ

HOT • ร ้อน

HOT • ร ้อน

oose tea | ลูสที
ogi tea | ชำ โยคี
hai tea la e | ไช ที ลำเต ้
Vanilla atcha a e | วำนิลลำ มัทฉะ ลำเต ้
u er ea Tea | ชำดอกอัญชัน
olden il | โกลเด ้นมิลล์ค

THB 80
THB 60
THB 100
THB 110
THB 60
THB 110

COLD • เย็น
ced u er ea Tea | ชำอัญชันเย็น
ce hai rappuccino | ไช ปั่ น
atcha rappuccino | มัทฉะ ปั่ น

THB 80

spresso เอสเพรสโซ่
ong lac ลอง แบล็ค
oppio | ดรอปพิโอ
lat hite | แฟลต ไวท์
acchiato | มัคคิอำโต ้
A ericano | อเมริกำโน่
a e a e | คำเฟ่ ลำเต ้
appuccino | คำปูชโิ น่
ocha | มอคค่ำ
rench ress o ee | เฟรนช์เพรสส์

THB 50
THB 60
THB 70
THB 80
THB 60
THB 70
THB90
THB 80
THB 120
THB 90

THB 130
THB 140

FRESH YOUNG COCONUT WATER • มะพร ้ำวสด
HOT/COLD CHOCOLATE • ร ้อน/เย็น
ith al ond il | เพิม่ นมอัลมอนด์

THB 220

st a ber ies, banana, ste ia, coconut il
สตรอว์เบอร์ร,ี่ กล ้วย, สเตเวีย, กะทิ

(ลูก)

ช็อคโกแล็ต

THB 80
THB 90

COLD • เย็น
ce a e ลำเต ้ เย็น
ocha oconut rappuccino มอคค่ำ กะทิปั่น
ced Al ond il a e อัลมอนด์มลิ ค์ ลำเต ้เย็น
old re o ee โคลด์ บรูว ์

THB 100
THB 130
THB 100
THB 100

THB 110

a shot o co ee | เพิม่ กำแฟ ช็อต
Al ond il | นมอัลมอนด์
All prices include VAT, but no service charge is included

THB 30
THB 10-20-30

