
We do not provide single use cutlery, plastic 
straws or plastic bags.

We charge 5B for each takeaway container/cup
All money is donated to Scholars of Sustenance.

We provide bamboo straws for 5B each
We provide large paper bags for 10B each

All our packaging is compostable, however we 
encourage you to bring your own takeaway 

containers or purchase them from us. 

Takeaway Policy

www.seedsnsunshine.com

Fill your water bottles and cups wi th 
as much water as you want.

Free Water

Waste-free
Zone

Plant based
Menu
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Plant-based

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 grinds)

Add vegan protein +THB 40

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)

Red Roops
(pineapple, beetroot, dragonfrui t, passionfrui t)

Citrus Khing
(orange, pineapple, ginger)

Popeye
(spinach, apple, cucumber, mint)

Blime Passion
(beetroot, passionfrui t, l ime)

Tawan Burst
(orange, papaya, turmeric)

Juices
Cold Pressed

*bi tter & chocolatetey

*frui ty & sl i ghtly sour

Homemade Almond Milk

THB 70
THB 90
THB 20 / shot

Coffee
French Press

*We serve seasonal coffee, check 
the board for info

Teas
Pot of Local

Organic White Tea THB 100

Organic Green Tea THB 80

Lemongrass & Butterf ly Pea THB 70

THB 80Organic Thai Amber Tea

THB 70Organic Rosella

THB 70Cocoa Husk

Arun (plucked at sunrise) whi te tea wi th 
del icate honey, floral and green notes

Meticulously pan roasted and hand rolled 
before drying. Green tea wi th honey, nutty 
and fresh floral notes

All natural blend of the classic Thai tea wi th rich 
and creamy flavours of vanilla and caramel

Rosella (type of hibiscus flower) has a 
distinct maroon colour, wi th a sweet and tart 
flavour similar to that of cranberries

This unique blend of herbal tea has a unique 
sapphire blue colour and ci trusy flavour

Aromatic tea that tastes just l ike a hot chocolate!

Drinks
Other

Soda Water THB 20

S&S Lime Soda THB 50
Our zesty l ime soda wi th fresh lemongrass, 
kaffir l ime leaves, l ime juice, and soda water. 
Completely sugar-free!

Homemade Almond Milk
(water, almonds, dates, cinnamon, salt)

0.5 L
250 mL

THB 1 25
THB  60

Juice del iveries available!
1 L bottles, wi thin 3km



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

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

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)

Shakes

(GF)
(wheat flour, buckwheat flour, homemade almond milk,

banana, vegan protein powder, ground flaxseeds,
golden syrup, seasonal frui t)

Pancakes
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Power

Vegan

Brekkie Power

Smoothie

THB 1 20

Coming soon
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Sides

(l ime juice, ol ive oil , mint, cucumber, 
golden syrup, garl ic, salt)

Homemade Lime & Mint Sauce (GF) THB 30

(l ime juice, coconut oil , sesame oil, 
rice miso, garl ic, salt)

Homemade Lime & Miso Sauce (GF) THB 30

(homemade tahini, l ime juice, garl ic, 
soy sauce, golden syrup, sriracha 

Homemade Sweet & Spicy Tahini Sauce THB 30

(cashew nuts, apple cider vinegar, 
l ime juice, salt)

Homemade Cashew Nut Cream THB 30

THB 50Cashew Nut Cheese 20g
(vegan cashew cheese from Barefood Bangkok)

THB 50Fresh Greens
(lettuce, cucumber, peppers, tomatoes)

THB 70Sprouted Bread 80g
(sprouted whole grain flours, sprouted whole rye 

flour, wheat flour, barley, cracked wheat, cracked rye, 
flax seeds, rolled oats, rolled rye, wheat grain, filtered 

water, sourdough culture, Himalayan salt, yeast)

Just

Snacks
Quesadillas & Cashew Cream

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

THB 150

THB 

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, bread)

Vege sticks & Hummus
(tomato, cucumber & beetroot sticks wi th homemade 

hummus - chickpeas, garl ic, ol ive oil , turmeric,
homemade tahini, lemon juice, ginger)

Vegan Cheese & Hummus Platter
(bread, vegan cashew cheese from Barefood Bangkok,
wi th homemade hummus - chickpeas, garl ic, ol ive oil ,

turmeric, homemade tahini, lemon juice, ginger)

Savoury

Wraps

THB 160

Quinoa & Beetroot (GF)

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

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)

Plant

gluten free penne +THB 30

Coming soon

Coming soon
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Cookie Dough (GF)   THB 100
(homemade almond butter, chickpeas, vanilla, golden syrup, 
cinnamon, coconut oil , cacao powder, Siamaya chocolate)

Sweet Potato Brownies (GF)   THB 23/pc
(sweet potato, golden syrup,

cacao powder, homemade almond butter)

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)

THB 60 (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)

Sweet Treats
Healthy

Pantry
Homemade for the

Homemade Lime & Mint Sauce
220g  (GF)  THB 200

(l ime juice, ol ive oil , mint, cucumber, 
golden syrup, garl ic, salt)

Homemade Lime & Miso Sauce
220g  (GF)  THB 200

(l ime juice, coconut oil , sesame oil, 
rice miso, garl ic, salt)

Homemade Sweet & Spicy Tahini Sauce
220g  (GF)  THB 200

(tahini, l ime  garl ic, soy sauce, golden 
syrup, sriracha sauce, salt)

Homemade Cashew Nut Cream 
350g (GF)  THB 180 

(cashew nuts, apple cider vinegar, 
l ime juice, salt)

Homemade Almond Milk
1.0L (GF)  THB 175

(water, almonds, dates, cinnamon, salt)

Homemade Granola
480g (GF)  THB 325

(rolled oats, instant oats, homemade granola, 
cashew nuts, dried raisins, dried cranberries, 

sesame seeds, cinnamon powder, home-
made almond butter)

Pesto 250g (GF)  THB 230
(basil , cashew nuts, nutri tional yeast, 
garl ic, l ime juice, ol ive oil , soy protein)

Homemade Cashew Nut Butter 
250g (GF)  THB 250

(cashew nuts, coconut oil , salt)

Homemade Almond Butter 
250g (GF)  THB 250

(almonds, cinnamon, salt)

Golden Hummus 
250g (GF)  THB 250

(chickpeas, garl ic, ol ive oil , turmeric,
homemade tahini, lemon juice, ginger)



Pasta
Choice of pasta:

Soba (GF), Spaghetti , Penne, GF Penne +40B

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 THB 150 / 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)

Bowls

Starter THB 150 / 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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gluten free penne +THB 30

Served wi th coriander & cherry tomatoes

Noodles

Vegan



ทางรา้นไม่มีชอ้นสอ้มพลาสติก
หลอดหรอืถุงพลาสติกให ้

มีค่าบรกิาร 5 บาทต่อภาชนะ 1 ใบ 
โดยรายไดท้ั�งหมดจะมอบใหก้บัมูลนิธิ Thai 

SOS

หลอดไมไ้ผ่ราคาคา 5 บาทต่อ 1 หลอด
ถุงกระดาษใบใหญ่ราคา 10 บาทต่อ 1 ถุง

ภาชนะของเราสามารถย่อยสลายได ้
คุณสามารถนําภาชนะของตวัเองมาใส่

นโยบายการซื �อกลบับา้น

www.seedsnsunshine.com

เติมนํ�าใส่ขวดหรอืแกว้ของคุณมากเท่
าที�ตอ้งการ

ฟรนํี�าดื�ม

เขตปลอด
ขยะ

เมนู
อาหารจากพืช
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คกุกี �โด (GF)   100 บาท
(เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด ถั�วลกูไก ่วานิลลา โกลเดน้ไซรปั อบเชย 

นํ�ามนัมะพรา้ว ผงโกโก ้ชอ็คโกแลตสยามมายา)

บราวนี� (GF)   23 บาท/ชิ �น
(มนัเทศ เนยอลัมอนดท์ําเอง นํ�าเช ื�อมสทีอง ผงโกโก)้

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

แฮปปี� เพลส (GF)   140 บาท
(ไอศกรมีโฮมเมดและบราวนี�จาก Bake the Brownie)

Energy Balls โดย ‘Rial Dates’ (GF) 135 บาท
(3 ชิ�น - อินทผลัม โกโก้ มะพร้าว อัลมอนด์)

60 บาท (20g) / 180 บาท (75g)

Siamaya Chocolate (GF)
(กะทิ ช็อคโกแลต 85% แกงถั�วลิสงไทย

แกงกะทิไทย กาแฟฮิลล์ & ส้มโอ สะระแหน่ มะม่วง พริก)

ของหวาน
ที�ดตีอ่สุขภาพ

ตู้กับข้าว
สาํหรบัเกบ็ไวใ้น

ซอสมะนาวและมนิตโ์ฮมเมด
220g  (GF)  200 บาท

(นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะกอก มิ �นต ์แตงกวา 
นํ�าเช ื�อมสทีอง กระเทยีม เกลอื)

ซอสมะนาวและมโิซะโฮมเมด
220g  (GF)  200 บาท

(นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะพรา้ว นํ�ามนังา  
ขา้วมโิซะ กระเทยีม เกลอื)

ซอสทาฮนีิหวานและเผ็ดโฮมเมด
220g  (GF)  200 บาท

(ทาฮนีิ มะนาว กระเทยีม ซอสถั�วเหลอืง 
นํ�าเช ื�อมสทีอง ซอสศรรีาชา เกลอื)

ครมีเม็ดมะม่วงหมิพานต ์
350g (GF)  180 บาท 

(เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นํ�าสม้สายชู
แอปเปิ�ล นํ�ามะนาว เกลอื)

นมอลัมอนดโ์ฮมเมด
1.0L (GF)  175 บาท

(นํ�า อลัมอนด ์อนิทผลมั อบเชย เกลอื)

กราโนล่าโฮมเมด
480g (GF)  325 บาท

(ขา้วโอต๊บด ขา้วโอด๊สาํเรจ็รปู กราโนลา่
โฮมเมด เม็ดมะม่วงหมิพานต ์ลกูเกดแหง้ 

แครนเบอรร์ ี�แหง้ งา ผงอบเชย เนยอลัมอนด ์
โฮมเมด)

เพสโต ้250g (GF)  230 บาท
(ใบโหระพา เม็ดมะม่วงหมิพานต ์ยสีต ์

กระเทยีม นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะกอก โปรตนีถั�วเหลอืง)

เนยเม็ดมะม่วงหมิพานตโ์ฮมเมด 
250g (GF)  THB 250

(เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นํ�ามนัมะพรา้ว เกลอื)

เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด
250g (GF)  250 บาท
(อลัมอนด ์อบเชย เกลอื)

โกลเดน้ทฮ์มัมูส
250g (GF)  250 บาท

(ถั�วลกูไก ่กระเทยีม นํ�ามนัมะกอก
 ขมิ �น นํ�ามะนาว ขงิ ทาฮนีิโฮมเมด)
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จากพชืและผลไม้

สมูทตี �
ซานตาน พุดดิ �ง (GF)   100 บาท

(กลว้ย อบเชย โกโก ้นมอลัมอนดโ์ฮมเมด กะท)ิ

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

แบล็คเบอรร์ ี� นมอลัมอนดโ์ฮมเมด)

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

ซานตาน โกลด ์(GF)   100 บาท
(กลว้ย มะม่วง ขมิ �น กะท ินมอลัมอนดโ์ฮมเมด)

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

เพิ�มผงโปรตนีถั�วเหลอืง 40 บาท

เฟรช จรงิ จรงิ
(แตงโม ขงิ)

0.5 L
250 mL

150 บาท
80 บาท

จูส คูนิ�ง
(สบัปะรด สะระแหน่)

แฟบ โฟร ์
(สบัปะรด มะละกอ มงักรแกว้ เสาวรส)

เรด รูปส ์
(สบัปะรด บทีรทู มงักรแกว้ เสาวรส)

ซตีรสั ขงิ
(สม้ สปัปะรด ขงิ)

ป๊อปอาย 
(ผกัขม แอปเปิ�ล แตงกวา สะระแหน่)

ไบลม ์แพสช ั�น
(บทีรทู เสาวรส มะนาว)

ตะวนั เบริส์
(สม้ มะละกอ ขมิ �น)

นํ�าผลไม ้
สกดัเย็น

*รสชาตขิม & ชอ็คโกแลต
*รสชาตคิลา้ยผลไม ้& เปร ี �ยวเล็กนอ้ย
เพิ�มนมอลัมอนดโ์ฮมเมด

70 บาท
90 บาท
20 บาท/ชอท

กาแฟ
เฟรนช ์เพรส

*เราใหบ้รกิารกาแฟตามฤดกูาล 
ตรวจสอบขอ้มูลไดท้ี�บอรด์

ชา
พื�นเมอืง

ชาขาวอรุณออรแ์กนิค 100 บาท

ชาเขยีวออรแ์กนิค 80 บาท

ชาอญัชนัและตระไคร ์ 70 บาท

80 บาทชาไทยแอมเบอรอ์อรแ์กนิค

70 บาทชากระเจี �ยบออรแ์กนิค

70 บาทชาเปลอืกโกโก้

อรณุ ชาขาวที�เก็บมาตอนรุง่สาง 
มกีลิ�นหอมของนํ�าผึ �ง ดอกไมแ้ละกลิ�นป่าไม ้

คั�วอยา่งพถิพีถินั รดีดว้ยมอืกอ่นอบแหง้ 
ทาํใหไ้ดม้าซึ�งชาเขยีวที�มกีลิ�นหอมนํ�าผึ �ง 
ถั�วและความสดชื�นของกลิ�นป่าไม ้

การผสมผสานของชาไทยคลาสสกิอยา่งเป็นธรรมช
าตเิขา้กบัรสชาตทิี�เขม้ขน้และเขม้ขน้ของวานิลลาแล
ะคาราเมล

กระเจี �ยบที�มสีแีดงเขม้ชดัเจน 
มรีสหวานและเปร ี �ยวคลา้ยกบัแครนเบอรร์ ี�

การผสมผสานที�เป็นเอกลกัษณข์องชาสมุนไพร
สฟ้ีาไพลนิ มรีสเปร ี �ยว

ชาหอม ๆ รสชาตเิหมอืนชอ็คโกแลตรอ้น!

เคร ื�องดื�ม
อื�นๆ

โซดา 20 บาท

S&S มะนาวโซดา 50 บาท
มะนาวโซดากบัตะไครส้ดของเรา 

ใบมะกรดู นํ�ามะนาว โซดา ปราศจากนํ�าตาล!

นมอัลมอนด์โฮมเมด
(น้ำ อัลมอนด์ อินทผลัม อบเชย เกลือ)

0.5 L
250 mL

125 บาท
60 บาท

นํ�าผลไมม้บีรกิารสง่ถงึที�!
สำหรับขวด 1L ในระยะ 3 กม.
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ทานเลน่
เกซซาตยิ่า & ครมีเม็ดมะม่วงหมิพานต ์

(มนัเทศ เม็ดมะม่วงหมิพานต ์แป้งมนัสาํปะหลงั ผงหวัหอม)

150 บาท

บาท 

มนัเทศ & ถ ั�วชกิพ ี(GF)
(ถั�วลกูไก ่มนัเทศ นํ�ามนัมะกอก กระเทยีม ขมิ �น

ผกัโขม ทาฮนีิโฮมเมด ครมีเม็ดมะม่วงหมิพานต)์

โกลเดน้ทฮ์มัมูส & ขนมปัง
(ถั�วลกูไก ่กระเทยีม นํ�ามนัมะกอก ขมิ �น

นํ�ามะนาว ขงิ ทาฮนีิโฮมเมด และขนมปัง)

เวจสติ �ก & ฮมัมูส
(มะเขอืเทศ แตงกวา บทีรทูสติ �กเสริฟ์พรอ้มกบั

ฮมัมูสโฮมเมด - ถั�วลกูไก ่กระเทยีม นํ�ามนัมะกอก
ขมิ �น ทาฮนีิโฮมเมด นํ�ามะนาว ขงิ)

ชสีเม็ดมะม่วงหมิพานต ์& ฮมัมูสเพลทเตอร ์
(ขนมปัง ชสีเม็ดมะม่วงหมิพานตจ์าก Barefood Bangkok

เสริฟ์พรอ้มกบั ฮมัมูสโฮมเมด - ถั�วลกูไก ่กระเทยีม
นํ�ามนัมะกอก ขมิ �น ทาฮนีิโฮมเมด นํ�ามะนาว ขงิ)

แรป

160 บาท

คนีวั & บทีร ีูท (GF)
(คนัีว บทีรูท ผกักาดหอม มะเขอืเทศเชอรร์ ี� หวัหอมแดง

ฟักทองเมล็ด งา ซอสมะนาวและมิ �นตโ์ฮมเมด)

ซนัไรส ์การเ์ดน็ (GF)
(ผกักวางตุง้ฮ่องเต ้ผกัช ีตะไคร ้ใบมะกรูด
หอมแดง ฟักทอง คนัีว ขนมจนี เตา้หูท้อด

เม็ดมะม่วงหมิพานต ์เมล็ดทานตะวนั ลูกเกด
เห็ดกระดุมขาว ซอสมะนาวและมิโซะโฮมเมด)

ถ ั�วลูกไก่เผ็ดหวาน
(ผกักาดหอม ผกัโขม มะเขอืเทศเชอรร์ ี� ถ ั�วลูกไก่

พรกิหวาน มนัเทศ เมล็ดทานตะวนั
ซอสทาฮนีิเผ็ดหวานโฮมเมด)

เพนเน่ แตงกวา
(เพนเน่ แตงกวา พรกิหวาน คนัีว ผกักาด

แครนเบอรร์ ี�แหง้ เมล็ดฟักทอง เมล็ดแฟลกซ ์ผกัโขม
นํ�ามนัมะกอก ซอสมะนาวและมิ �นตโ์ฮมเมด)

เคยีง

30 บาทซอสมะนาวและมิ �นต ์โฮมเมด (GF)
(นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะกอก มิ �นต ์

แตงกวา โกลเดน้ไซรปั กระเทยีม เกลอื)

30 บาทซอสมะนาวและมโิซะโฮมเมด (GF)
(นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะพรา้ว นํ�ามนังา 

ขา้วมโิซะ กระเทยีม เกลอื)

30 บาทซอสทาฮนีิเผ็ดหวาน
(ทาฮนีิ นํ�ามะนาว กระเทยีม 
ซอสถั�วเหลอืง โกลเดน้ไซรปั 

30 บาทครมีเม็ดมะม่วงหมิพานต ์
(เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นํ�าสม้สายชู

แอปเปิ�ล นํ�ามะนาว เกลอื)

50 บาทชสีเม็ดมะม่วงหมิพานต ์20g
(ชสีเม็ดมะม่วงหมิพานตจ์าก Barefood Bangkok)

50 บาทเฟรช กรนี
(ผกักาดหอม แตงกวา พรกิไทย มะเขอืเทศ)

70 บาทขนมปัง 80g
(แป้งโฮลเกรน แป้งโฮลไรย ์แป้งสาล ีขา้วบารเ์ลย ์

ขา้วสาล ีขา้วไรย ์ขา้วโอต๊รดี ขา้วไรยร์ดี 
เมล็ดขา้วสาล ีนํ�ากรอง การหมกัแป้ง 

เกลอืหมิาลายนั ยสีต ์

เคร ื�อง
แพลนท ์ ของ

เพนเน่ไม่มีกลูเตน  +30 บาท

Coming soo
n

Coming soo
n



(GF)
(ขา้วโอต๊รดี ขา้วโอต๊สาํเรจ็รปู กราโนลา่โฮมเมด  ลกูเกดแหง้

แครนเบอรร์ ี�แหง้ ผงอบเชย อลัมอนด ์เม็ดมะม่วงหมิพานต ์
เมล็ดเจยีป่น เมล็ดงา เมล็ดแฟลกซ ์เมล็ดฟักทอง โกโก ้
สาหรา่ยสไปรลูน่ิา ผลไมส้ด กะท ินมอลัมอนดโ์ฮมเมด)

160 บาท
เพิ�มโปรตนีถั�วเหลอืง 20 บาท

กรนี กูด้เนส (GF)
(กลว้ย มะม่วง สาหรา่ยสไปรลูน่ิา กะทิ
กราโนลา่โฮมเมด ผลไมต้ามฤดกูาล)

เบอรร์ ี� กูด้เนส (GF)
(กลว้ย สตรอเบอรร์ ี� ลิ �นจี� กะทิ

กราโนลา่โฮมเมด ผลไมต้ามฤดกูาล)

นตัตี � กูด้เนส (GF)
(กลว้ย เนยอลัมอนดโ์ฮมเมด โกโก ้กะทิ
กราโนลา่โฮมเมด ผลไมต้ามฤดกูาล)

180 บาท
เพิ�มโปรตนีถั�วเหลอืง 40 บาท

โกโก ้บอ๊พ (GF)   120 บาท
(กลว้ย ขา้วโอต๊ โกโก ้นมอลัมอนดโ์ฮมเมด

โปรตนีถั�วเหลอืง เมล็ดแฟลกซป่์น)

สตอเบอรร์ ี� บอ๊พ (GF)   120 บาท
(กลว้ย ขา้วโอต๊ สตอเบอรร์ ี� นมอลัมอนดโ์ฮมเมด

โปรตนีถั�วเหลอืง เมล็ดแฟลกซป่์น)

แมงโก ้บอ๊พ (GF)   120 บาท
(กลว้ย ขา้วโอต๊ มะม่วง นมอลัมอนดโ์ฮมเมด

โปรตนีถั�วเหลอืง เมล็ดแฟลกซป่์น)

(GF)
(แป้งสาลี แป้งบัควีท นมอัลมอนด์โฮมเมด
กล้วย ผงโปรตีนมังสวิรัติ เมล็ดแฟลกซ์บด

โกลเด้นไซรัป ผลไม้ตามฤดูกาล)
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พาวเวอร ์

แพนเคก้
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อาหารเชา้
ถว้ย

โบลว ์
สมูทตี �

120 บาท



พาสตา้
เสน้พาสตา้:

โซบะ (GF), สปาเกตตี �, เพนเน่, GF เพนเน่ +40 บาท

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

เพสโต ้(GF)
(ใบโหระพา เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นิวทรชี ั�นแนลยสีต ์
กระเทยีม นํ�ามะนาว นํ�ามนัมะกอก โปรตนีถั�วเหลอืง)

ขนาดเล็ก 150 บาท / ขนาดใหญ ่250 บาท

ซอสพาสตา้:

คาโบนารา่ (GF)
(เม็ดมะม่วงหมิพานต ์นิวทรชี ั�นแนลยสีต ์ขมิ �น ผงหวัหอม

ผงมสัตารด์ กระเทยีม นมอลัมอนดโ์ฮมเมด ผงโปรตนีถั�วเหลอืง)

ขนาดเล็ก 150 บาท / ขนาดใหญ ่250 บาท

บทีรูทคนีวั (GF)
(คนัีว บทีรทู ผกักาดหอม มะเขอืเทศเชอร ี� หอมแดง

ฟักทอง งา ซอสมะนาวและซอสมนิตโ์ฮมเมด)

ขนมจนีตม้ข่า
(นํ�ายาํตม้ขา่ ขนมจนี เตา้หูท้อด มนัเทศ ถั�วงอก

หวัหอมแดง ดอกดาหลา ผกัช ีกระเทยีม
ขา่ ตะไคร ้ใบมะกรดู กวางตุง้ฮ่องเต)้

ซนัไรส ์การเ์ดน็ (GF)
(ผกักวางตุง้ฮ่องเต ้ผกัช ีตะไคร ้ใบมะกรดู หอมแดง

ฟักทอง คนัีว ขนมจนี เตา้หูท้อด เม็ดมะม่วงหมิพานต ์
เมล็ดทานตะวนั ลกูเกดแหง้ เห็ดกระดมุ

ซอสมะนาวและมโิซะโฮมเมด)

ถ ั�วลูกไกเ่ผ็ดหวาน
(ผกักาดหอม ผกัโขม มะเขอืเทศเชอรร์ ี� ถ ั�วลกูไก ่

พรกิหวาน มนัเทศ เมล็ดทานตะวนั 
ซอสทาฮนีิหวานและเผ็ดโฮมเมด)

เพนเน่ แตงกวา
(เพนเน่ แตงกวา พรกิหวาน คนัีว ผกักาด

แครนเบอรร์ ี�แหง้ เมล็ดฟักทอง เมล็ดแฟลกซ ์ผกัโขม
นํ�ามนัมะกอก ซอสมะนาวและมิ �นตโ์ฮมเมด)
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เพนเน่ไม่มกีลเูตน +30 บาท

เสริฟ์พรอ้มผกัชแีละมะเขอืเทศเชอรร์ ี�

เสน้
ชาม
วแีกน


