Plant based
Menu
Free Water
Fill your water bottles and cups with
as much water as you want.
Takeaway Policy
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.

www.seedsnsunshine.com

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.

Waste-free
Zone

French Press

Other

Coffee
*bitter & chocolatetey
*fruity & slightly sour
Homemade Almond Milk

Drinks

THB 70
THB 90
THB 20 / shot

*We serve seasonal coffee, check
the board for info

Teas

Organic White Tea

Arun (plucked at sunrise) white tea with
delicate honey, floral and green notes

Organic Green Tea

THB 80

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

Organic Thai Amber Tea

THB 80

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

Organic Rosella

THB 70

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

Lemongrass & Butterf ly Pea

THB 70

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

Cocoa Husk

Fresh Ging Ging

(water, almonds, dates, cinnamon, salt)

(watermelon, ginger)

0.5 L
250 mL

THB 1 25
THB 60

S&S Lime Soda THB 50

Soda Water

THB 100

THB 20

Plant-based

Tawan Burst
(orange, papaya, turmeric)

Blime Passion
(beetroot, passionfruit, lime)

Popeye
(spinach, apple, cucumber, mint)

Joos Kuning
(pineapple, mint)

The Fab Four
(pineapple, papaya, dragonfruit, passionfruit)

Smoothies

(pineapple, beetroot, dragonfruit, passionfruit)

Santan Pudding (GF) THB 100

Citrus Khing

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

Santan Berry Good (GF) THB 100
(ginger, blueberry, raspberry, cranberry,
blackcurrant, blackberry, coconut milk, almond milk)

Red Roops

(orange, pineapple, ginger)

0.5 L
250 mL

THB 150
THB 80

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

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

Juice deliveries available!
1 L bottles, within 3km

Santan Coffee (GF) THB 135
(banana, cinnamon, cacao, coconut milk,
almond milk, coffee grinds)
Add vegan protein +THB 40

THB 70

Aromatic tea that tastes just like a hot chocolate!

Juices

Homemade Almond Milk

Our zesty lime soda with fresh lemongrass,
kaffir lime leaves, lime juice, and soda water.
Completely sugar-free!

Pot of Local

Cold Pressed

(GF) - Gluten Free
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Brekkie Power

Bowl
(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, spirulina, fresh seasonal fruit,
coconut cream, homemade almond milk)

THB 160
Add vegan protein +THB 20

Power

Shakes
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)

Smoothie

Bowls

Green Goodness (GF)
(banana, mango, spirulina, homemade granola,
coconut milk, fresh seasonal fruit)

Berry Goodness (GF)
(banana, strawberry, lychee, homemade granola,
coconut milk, fresh seasonal fruit)

Nutty Goodness (GF)
(banana, homemade almond butter, homemade granola,
cacao, coconut milk, fresh seasonal fruit)

Vegan

Pancakes
n
ing
m
o
C

(GF)

o
so

(wheat flour, buckwheat flour, homemade almond milk,
banana, vegan protein powder, ground flaxseeds,
golden syrup, seasonal fruit)

THB 1 20

THB 180
Add vegan protein +THB 40

(GF) - Gluten Free
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Plant

Wraps

Sunrise Garden (GF)
(bok choi, coriander, lemongrass, kaffir lime leaves, red
onion, pumpkin, quinoa, khanom jeen, fried tofu,
cashew nuts, sunflower seeds, dried raisins, white button
mushrooms, homemade lime and miso sauce)

Quinoa & Beetroot (GF)

Just

Savoury

Snacks
Quesadillas & Cashew Cream
(sweet potato, cashew nuts, tapioca starch, onion powder)

Sweet Potato & Chickpeas (GF)
(sweet potato, olive oil, garlic, turmeric, roasted chickpeas,
spinach, homemade tahini, homemade cashew cream)

Golden Hummus & Bread

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

(chickpeas, garlic, olive oil, turmeric,
homemade tahini, lemon juice, ginger, bread)

Sweet & Spicy Chickpea

Vege sticks & Hummus
on

(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, olive oil,
homemade lime & mint sauce)

gluten free penne +THB 30

THB 160

(GF) - Gluten Free

(tomato, cucumber & beetroot
g sosticks with homemade

omin

hummus - chickpeas, garlic, olive oil, turmeric,
homemade tahini, lemon juice, ginger)

C

Sides
THB 50

Fresh Greens

(lettuce, cucumber, peppers, tomatoes)

Cashew Nut Cheese 20g

THB 50

(vegan cashew cheese from Barefood Bangkok)

Sprouted Bread 80g

THB 70

(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)

Homemade Lime & Miso Sauce (GF) THB 30
(lime juice, coconut oil, sesame oil,
rice miso, garlic, salt)

Homemade Lime & Mint Sauce (GF) THB 30

THB 150

(lime juice, olive oil, mint, cucumber,
golden syrup, garlic, salt)

Vegan Cheese & Hummus Platter

Homemade Sweet & Spicy Tahini Sauce THB 30

(bread, vegan cashew cheese from Barefood Bangkok,
with homemade hummus - chickpeas, garlic, olive oil,
turmeric, homemade tahini, lemon juice, ginger)

(homemade tahini, lime juice, garlic,
soy sauce, golden syrup, sriracha

ing
m
o
C
THB

on
o
s

Homemade Cashew Nut Cream THB 30
(cashew nuts, apple cider vinegar,
lime juice, salt)
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Healthy

Sweet Treats
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 for the

Pantry

Homemade Granola
480g (GF) THB 325

Homemade Cashew Nut Cream
350g (GF) THB 180

(rolled oats, instant oats, homemade granola,
cashew nuts, dried raisins, dried cranberries,
sesame seeds, cinnamon powder, homemade almond butter)

(cashew nuts, apple cider vinegar,
lime juice, salt)

Homemade Ice Cream (GF) THB 100

Pesto 250g (GF) THB 230

(homemade almond butter, dates,
coconut milk, chickpeas, cinnamon)

(basil, cashew nuts, nutritional yeast,
garlic, lime juice, olive oil, soy protein)

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)

Siamaya Chocolate (GF)
(coconut milk, dark chocolate 85%, thai peanut curry, thai
coconut curry, hill coffee & pomelo, peppermint, mango chili)

THB 60 (20g) / THB 180 (75g)

(GF) - Gluten Free

Golden Hummus
250g (GF) THB 250
(chickpeas, garlic, olive oil, turmeric,
homemade tahini, lemon juice, ginger)

Homemade Almond Butter
250g (GF) THB 250
(almonds, cinnamon, salt)

Homemade Lime & Miso Sauce
220g (GF) THB 200
(lime juice, coconut oil, sesame oil,
rice miso, garlic, salt)

Homemade Lime & Mint Sauce
220g (GF) THB 200
(lime juice, olive oil, mint, cucumber,
golden syrup, garlic, salt)

Homemade Sweet & Spicy Tahini Sauce
220g (GF) THB 200
(tahini, lime garlic, soy sauce, golden
syrup, sriracha sauce, salt)

Homemade Cashew Nut Butter
250g (GF) THB 250

Homemade Almond Milk
1.0L (GF) THB 175

(cashew nuts, coconut oil, salt)

(water, almonds, dates, cinnamon, salt)
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Vegan

Bowls

Khanom Jeen Tom Kha
(homemade tom kha soup, khanom jeen, fried tofu,
sweet potato, bean sprouts, red onion, torch ginger
flower, coriander, lemongrass, galangal, garlic, kaffir
lime leaves, bok choi)

Noodles

Pasta

Choice of pasta:

Sunrise Garden (GF)

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

(bok choi, coriander, lemongrass, kaffir lime leaves, red
onion, pumpkin, quinoa, khanom jeen, fried tofu,
cashew nuts, sunflower seeds, dried raisins, white button
mushrooms, homemade lime and miso sauce)

Choice of topping:

Quinoa & Beetroot (GF)
(quinoa, beetroot, lettuce, cherry tomatoes, red onion,
pumpkin, sesame seeds, homemade lime & mint sauce)

Sweet & Spicy Chickpea
(lettuce, spinach, cherry tomatoes, chickpeas, bell
peppers, sweet potato, sunflower seeds, homemade
sweet and spicy tahini sauce)

Penne & Cucumber

Soy Protein (GF) , Tofu (GF) +20B , Seitan +40B

Choice of sauces:
Pesto (GF)
(basil, cashew nuts, nutritional yeast,
garlic, lime juice, olive oil, soy protein)

Carbonara (GF)
(cashew nuts, nutritional yeast, turmeric, onion powder,
mustard powder, garlic, homemade almond milk, soy protein)

Starter THB 150 / Main THB 250
Served with coriander & cherry tomatoes

(penne, cucumber, bell pepper, quinoa, lettuce, dried
cranberry, pumpkin seeds, flax seeds, spinach, olive oil,
homemade lime & mint sauce)

gluten free penne +THB 30

Starter THB 150 / Main THB 250

(GF) - Gluten Free
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เมนู

อาหารจากพืช
�
ฟรีนํ�าดืม
เติม นํ � าใส่ ข วดหรือ แก ว้ ของคุ ณ มากเท่
าที�ต อ้ งการ

�
นโยบายการซือกลั
บบ้าน
ทางร ้านไม่ มี ช ้อนส อ้ มพลาสติก
หลอดหรือ ถุ ง พลาสติกให ้
มี ค่ า บริก าร 5 บาทต่ อ ภาชนะ 1 ใบ
โดยรายได ท
้ งหมดจะมอบให
ั�
ก
้ บ
ั มู ล นิ ธ ิ Thai
SOS

www.seedsnsunshine.com

หลอดไม้ไ ผ่ ร าคาคา 5 บาทต่ อ 1 หลอด
ถุ ง กระดาษใบใหญ่ ร าคา 10 บาทต่ อ 1 ถุ ง
ภาชนะของเราสามารถย่ อ ยสลายได ้
คุ ณ สามารถนํ าภาชนะของตัว เองมาใส่

เขตปลอด
ขยะ

� ตอ
ทีดี
่ สุขภาพ

สําหร ับเก็บไว้ใน

ของหวาน
� (GF) 100 บาท
คุกกีโด

� กไก่ วานิ ลลา โกลเด ้นไซร ัป อบเชย
(เนยอัลมอนด ์โฮมเมด ถัวลู
�
นํ ามันมะพร ้าว ผงโกโก ้ ช็อคโกแลตสยามมายา)

บราวนี�

(GF)

23 บาท/ชิน�

� อมสี
�
(มันเทศ เนยอัลมอนด ์ทําเอง นํ าเชื
ทอง ผงโกโก ้)

ไอศกรีมทําเอง (GF) 100 บาท

� กไก่ อบเชย)
(เนยอัลมอนด ์โฮมเมด อินทผลัม กะทิ ถัวลู

แฮปปี � เพลส (GF) 140 บาท

(ไอศกรีมโฮมเมดและบราวนี� จาก Bake the Brownie)

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

Siamaya Chocolate (GF)
(กะทิ ช็อคโกแลต 85% แกงถั�วลิสงไทย
แกงกะทิไทย กาแฟฮิลล์ & ส้มโอ สะระแหน่ มะม่วง พริก)

60 บาท (20g) / 180 บาท (75g)

(GF) - ไม่มีกลูเตน

ตู้กับข้าว

กราโนล่าโฮมเมด
480g (GF) 325 บาท
(ข ้าวโอ๊ตบด ข ้าวโอ๊ดสําเร็จรูป กราโนล่า
โฮมเมด เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ ลูกเกดแห ้ง
� ้ง งา ผงอบเชย เนยอัลมอนด ์
แครนเบอร ์รีแห
โฮมเมด)

เพสโต้ 250g (GF) 230 บาท
(ใบโหระพา เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ ยีสต ์
�
� นมะกอก โปรตีนถัวเหลื
�
กระเทียม นํ ามะนาว
นํ ามั
อง)

โกลเด้นท ์ฮัมมู ส
250g (GF) 250 บาท

� กไก่ กระเทียม นํ ามั
� นมะกอก
(ถัวลู
�
�
ขมิน นํ ามะนาว ขิง ทาฮินีโฮมเมด)

เนยอ ัลมอนด ์โฮมเมด
250g (GF) 250 บาท
(อัลมอนด ์ อบเชย เกลือ)

เนยเม็ดมะม่วงหิมพานต ์โฮมเมด
250g (GF) THB 250
� นมะพร ้าว เกลือ)
(เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ นํ ามั

ครีมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์
350g (GF) 180 บาท

� ้มสายชู
(เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ นํ าส
�
�
แอปเปิ ล นํ ามะนาว เกลือ)

ซอสมะนาวและมิโซะโฮมเมด
220g (GF) 200 บาท
�
� นมะพร ้าว นํ ามั
� นงา
(นํ ามะนาว
นํ ามั
ข ้าวมิโซะ กระเทียม เกลือ)

ซอสมะนาวและมินต ์โฮมเมด

220g

(GF)

200 บาท

�
� นมะกอก มินต
� ์ แตงกวา
(นํ ามะนาว
นํ ามั
�
�
นํ าเชือมสีทอง กระเทียม เกลือ)

ซอสทาฮินีหวานและเผ็ดโฮมเมด

220g

(GF)

200 บาท

�
(ทาฮินี มะนาว กระเทียม ซอสถัวเหลื
อง
�
�
นํ าเชือมสีทอง ซอสศรีราชา เกลือ)

นมอ ัลมอนด ์โฮมเมด
1.0L (GF) 175 บาท

(นํ า� อัลมอนด ์ อินทผลัม อบเชย เกลือ)
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�
อืนๆ

เฟรนช ์ เพรส

กาแฟ

*รสชาติขม & ช็อคโกแลต
�
*รสชาติคล ้ายผลไม้ & เปรียวเล็
กน้อย
�
เพิมนมอัลมอนด ์โฮมเมด

70 บาท
90 บาท
20 บาท/ชอท

*เราให ้บริการกาแฟตามฤดูกาล
�
ตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีบอร
์ด

100 บาท

80 บาท

� างพิถพ
คัวอย่
ี ถ
ิ น
ั รีดด ้วยมือก่อนอบแห ้ง
�
� กลินหอมนํ
�
� ง�
ทําให ้ได ้มาซึงชาเขียวทีมี
าผึ
�
�
� าไม้
ถัวและความสดชื
นของกลิ
นป่

ชาไทยแอมเบอร ์ออร ์แกนิ ค

80 บาท

70 บาท

�
� สแี ดงเข ้มช ัดเจน
กระเจียบที
มี
�
มีรสหวานและเปรียวคล
้ายกับแครนเบอร ์รี�

ชาอ ัญช ันและตระไคร ์

ชาหอม ๆ รสชาติเหมือนช็อคโกแลตร ้อน!

(น้ำ อัลมอนด์ อินทผลัม อบเชย เกลือ)

0.5 L
250 mL

125 บาท
60 บาท
50 บาท

20 บาท

จากพืชและผลไม้

70 บาท

(แตงโม ขิง)

ตะวัน เบิร ์ส

�
(ส ้ม มะละกอ ขมิน)

�ั
ไบลม ์ แพสชน

(บีทรูท เสาวรส มะนาว)

ป๊อปอาย

(ผักขม แอปเปิ �ล แตงกวา สะระแหน่ )

จู ส คู นิ�ง

(สับปะรด สะระแหน่ )

แฟบ โฟร ์

สมูทตี �

(สับปะรด มะละกอ มังกรแก ้ว เสาวรส)

ซานตาน พุดดิง� (GF) 100 บาท

ซีตร ัส ขิง

ซานตาน เบอร ์รี� กู ด
้ (GF) 100 บาท

(ขิง บลูเบอร ์รี� ราสเบอร ์รี� แครนเบอร ์รี� กะทิ แบล็คเคอแรนท ์
แบล็คเบอร ์รี� นมอัลมอนด ์โฮมเมด)

เรด รู ปส ์

(สับปะรด บีทรูท มังกรแก ้ว เสาวรส)
(ส ้ม สัปปะรด ขิง)

0.5 L
250 mL

150 บาท
80 บาท

ซานตาน โก (GF) 100 บาท

� ์ กะทิ นมอัลมอนด ์โฮมเมด)
(มะม่วง สตรอเบอร ์รี� มินต

ซานตาน โกลด ์ (GF) 100 บาท

(กล ้วย มะม่วง ขมิน� กะทิ นมอัลมอนด ์โฮมเมด)

� นเอกลักษณ์ของชาสมุนไพร
การผสมผสานทีเป็
�
สีฟ้าไพลิน มีรสเปรียว

ชาเปลือกโกโก้

เฟรช จริง จริง

(กล ้วย อบเชย โกโก ้ นมอัลมอนด ์โฮมเมด กะทิ)

การผสมผสานของชาไทยคลาสสิกอย่างเป็ นธรรมช
าติเข ้ากับรสชาติทเข
ี� ้มข ้นและเข ้มข ้นของวานิ ลลาแล
ะคาราเมล

�
ชากระเจียบออร
์แกนิ ค

นมอัลมอนด์โฮมเมด

โซดา

� บมาตอนรุง่ สาง
อรุณ ชาขาวทีเก็
�
� ง� ดอกไม้และกลินป่
� าไม้
มีกลินหอมของนํ าผึ

ชาเขียวออร ์แกนิ ค

�
นํ าผลไม้

มะนาวโซดากับตะไคร ้สดของเรา
�
�
ใบมะกรูด นํ ามะนาว
โซดา ปราศจากนํ าตาล!

ชา

ชาขาวอรุณออร ์แกนิ ค

� ม
�
เครืองดื

S&S มะนาวโซดา

�
พืนเมื
อง

สกัดเย็น

ซานตาน คอฟฟี�

(GF)

�
นํ าผลไม้
มบ
ี ริการส่งถึงที!�
สำหรับขวด 1L ในระยะ 3 กม.

135 บาท

(กล ้วย อบเชย โกโก ้ กะทิ นมอัลมอนด ์โฮมเมด กาแฟบด)
�
�
เพิมผงโปรตี
นถัวเหลื
อง 40 บาท

70 บาท

(GF) - ไม่มก
ี ลูเตน
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แพลนท ์

แรป

ซ ันไรส ์ การ ์เด็น (GF)
(ผักกวางตุง้ ฮ่องเต ้ ผักชี ตะไคร ้ ใบมะกรูด
หอมแดง ฟั กทอง คีนัว ขนมจีน เตา้ หูท
้ อด
เม็ ดมะม่วงหิมพานต ์ เมล็ ดทานตะวัน ลูกเกด
เห็ ดกระดุมขาว ซอสมะนาวและมิโซะโฮมเมด)

คีนว
ั & บีทรีู ท (GF)

(คีนัว บีทรูท ผักกาดหอม มะเขือเทศเชอร ์รี� หัวหอมแดง
� ์โฮมเมด)
ฟั กทองเมล็ ด งา ซอสมะนาวและมินต

� กไก่เผ็ดหวาน
ถัวลู

�
เครือง

ของ

ทานเล่น

เกซซาติย่า & ครีมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์

(มันเทศ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ แป้ งมันสําปะหลัง ผงหัวหอม)

� กพี (GF)
มันเทศ & ถัวชิ

� กไก่ มันเทศ นํ ามั
� นมะกอก กระเทียม ขมิน�
(ถัวลู
ผักโขม ทาฮินีโฮมเมด ครีมเม็ดมะม่วงหิมพานต)์

โกลเด้นท ์ฮัมมู ส & ขนมปั ง

� กไก่ กระเทียม นํ ามั
� นมะกอก ขมิน�
(ถัวลู
�
นํ ามะนาว ขิง ทาฮินีโฮมเมด และขนมปัง)

เวจสติก� & ฮัมมู สn

o
so

เคียง
เฟรช กรีน

50 บาท

(ผักกาดหอม แตงกวา พริกไทย มะเขือเทศ)

ชีสเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ 20g

50 บาท

(ชีสเม็ดมะม่วงหิมพานต ์จาก Barefood Bangkok)

ขนมปั ง 80g

70 บาท

(แป้ งโฮลเกรน แป้ งโฮลไรย ์ แป้ งสาลี ข ้าวบาร ์เลย ์
ข ้าวสาลี ข ้าวไรย ์ ข ้าวโอ๊ตรีด ข ้าวไรย ร์ ด
ี
�
เมล็ดข ้าวสาลี นํ ากรอง
การหมักแป้ ง
เกลือหิมาลายัน ยีสต ์

(ผักกาดหอม ผักโขม มะเขือเทศเชอร ์รี� ถั�วลูกไก่
พริกหวาน มันเทศ เมล็ ดทานตะวัน
ซอสทาฮินีเผ็ ดหวานโฮมเมด)

� ร ์ฟพร ้อมกับ
(มะเขือเทศ แตงกวา บีทรูทสติกเสิ
�
� นมะกอก
ฮัมมูสโฮมเมด - ถัวลูกไก่ กระเทียม นํ ามั
�
ขมิน� ทาฮินีโฮมเมด นํ ามะนาว
ขิง)

ซอสมะนาวและมิโซะโฮมเมด (GF) 30 บาท

เพนเน่ แตงกวา

150 บาท

� โฮมเมด
ซอสมะนาวและมินต
์
(GF) 30 บาท

(เพนเน่ แตงกวา พริกหวาน คีนัว ผักกาด
� ง้ เมล็ ดฟั กทอง เมล็ ดแฟลกซ ์ ผักโขม
แครนเบอร ์รีแห
�
� ์โฮมเมด)
นํ ามันมะกอก ซอสมะนาวและมินต

ing
m
o
C

ชีสเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ & ฮัมมู สเพลทเตอร ์

on
o
s

เพนเน่ ไม่มีกลูเตน +30 บาท

(ขนมปัง ชีสเม็ดมะม่วงหิมพานต ์จาก Barefood Bangkok
� กไก่ กระเทียม
เสิร ์ฟพร ้อมกับ ฮัมมูสโฮมเมด - ถัวลู
�
�
�
นํ ามันมะกอก ขมิน ทาฮินีโฮมเมด นํ ามะนาว
ขิง)

160 บาท

บาท

C

mo ing

�
� นมะพร ้าว นํ ามั
� นงา
(นํ ามะนาว
นํ ามั
ข ้าวมิโซะ กระเทียม เกลือ)

�
� นมะกอก มินต
� ์
(นํ ามะนาว
นํ ามั
แตงกวา โกลเด ้นไซร ัป กระเทียม เกลือ)

ซอสทาฮินีเผ็ดหวาน 30 บาท
�
(ทาฮินี นํ ามะนาว
กระเทียม
�
ซอสถัวเหลื
อง โกลเด ้นไซร ัป

ครีมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ 30 บาท
� ้มสายชู
(เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ นํ าส
�
แอปเปิ �ล นํ ามะนาว
เกลือ)

(GF) - ไม่มก
ี ลูเตน
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ถ้วย

พาวเวอร ์

อาหารเช ้า
(GF)

เชค

โกโก้ บ๊อพ (GF) 120 บาท

(ข ้าวโอ๊ตรีด ข ้าวโอ๊ตสําเร็จรูป กราโนล่าโฮมเมด ลูกเกดแห ้ง
� ้ง ผงอบเชย อัลมอนด ์ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์
แครนเบอร ์รีแห
เมล็ดเจียป่ น เมล็ดงา เมล็ดแฟลกซ ์ เมล็ดฟักทอง โกโก ้
สาหร่ายสไปรูลน
ิ ่ า ผลไม้สด กะทิ นมอัลมอนด ์โฮมเมด)

(กล ้วย ข ้าวโอ๊ต โกโก ้ นมอัลมอนด ์โฮมเมด
�
โปรตีนถัวเหลื
อง เมล็ดแฟลกซ ์ป่ น)

160 บาท

(กล ้วย ข ้าวโอ๊ต สตอเบอร ์รี� นมอัลมอนด ์โฮมเมด
�
โปรตีนถัวเหลื
อง เมล็ดแฟลกซ ์ป่ น)

�
�
เพิมโปรตี
นถัวเหลื
อง 20 บาท

สมู ทตี �

โบลว ์
กรีน กู ด
้ เนส (GF)

(กล ้วย มะม่วง สาหร่ายสไปรูลน
ิ ่ า กะทิ
กราโนล่าโฮมเมด ผลไม้ตามฤดูกาล)

เบอร ์รี� กู ด
้ เนส (GF)

� � กะทิ
(กล ้วย สตรอเบอร ์รี� ลินจี
กราโนล่าโฮมเมด ผลไม้ตามฤดูกาล)

นัตตี � กู ด
้ เนส (GF)

(กล ้วย เนยอัลมอนด ์โฮมเมด โกโก ้ กะทิ
กราโนล่าโฮมเมด ผลไม้ตามฤดูกาล)

สตอเบอร ์รี� บ๊อพ (GF) 120 บาท

แมงโก้ บ๊อพ (GF) 120 บาท

(กล ้วย ข ้าวโอ๊ต มะม่วง นมอัลมอนด ์โฮมเมด
�
โปรตีนถัวเหลื
อง เมล็ดแฟลกซ ์ป่ น)

วีแกน

แพนเค ้ก n
o

g
n
i
om
(GF)

so

(แป้งสาลี แป้งบัควีท นมอัลมอนด์โฮมเมด
กล้วย ผงโปรตีนมังสวิรัติ เมล็ดแฟลกซ์บด
โกลเด้นไซรัป ผลไม้ตามฤดูกาล)

C

120 บาท

180 บาท
�
�
เพิมโปรตี
นถัวเหลื
อง 40 บาท

(GF) - ไม่มีกลูเตน
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วีแกน

ชาม
ขนมจีนต้มข่า

� าต ้มข่า ขนมจีน เต ้าหู ้ทอด มันเทศ ถัวงอก
�
(นํ ายํ
หัวหอมแดง ดอกดาหลา ผักชี กระเทียม
ข่า ตะไคร ้ ใบมะกรูด กวางตุ ้งฮ่องเต ้)

ซ ันไรส ์ การ ์เด็น (GF)
(ผักกวางตุ ้งฮ่องเต ้ ผักชี ตะไคร ้ ใบมะกรูด หอมแดง
ฟักทอง คีนัว ขนมจีน เต ้าหู ้ทอด เม็ดมะม่วงหิมพานต ์
เมล็ดทานตะวัน ลูกเกดแห ้ง เห็ดกระดุม
ซอสมะนาวและมิโซะโฮมเมด)

บีทรู ทคีนว
ั (GF)

(คีนัว บีทรูท ผักกาดหอม มะเขือเทศเชอรี� หอมแดง
ฟักทอง งา ซอสมะนาวและซอสมินต ์โฮมเมด)

� กไก่เผ็ดหวาน
ถัวลู

� กไก่
(ผักกาดหอม ผักโขม มะเขือเทศเชอร ์รี� ถัวลู
พริกหวาน มันเทศ เมล็ดทานตะวัน
ซอสทาฮินีหวานและเผ็ดโฮมเมด)

เพนเน่ แตงกวา
(เพนเน่ แตงกวา พริกหวาน คีนัว ผักกาด
� ง้ เมล็ ดฟั กทอง เมล็ ดแฟลกซ ์ ผักโขม
แครนเบอร ์รีแห
� ์โฮมเมด)
นํ �ามันมะกอก ซอสมะนาวและมินต

เส้น

พาสต ้า
เส้นพาสต้า:
โซบะ (GF), สปาเกตตี,� เพนเน่ , GF เพนเน่ +40 บาท

�
ท็อปปิ � งเพิมเติ
ม:
�
โปรตีนถัวเหลื
อง (GF), เต ้าหู ้ (GF) +20 บาท, โปรตีนข ้าวสาลี +40 บาท

ซอสพาสต้า:
เพสโต้ (GF)

�ั
(ใบโหระพา เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ นิ วทรีชนแนลยี
สต ์
�
�
�
กระเทียม นํ ามะนาว นํ ามันมะกอก โปรตีนถัวเหลื
อง)

คาโบนาร่า (GF)

�ั
(เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ นิ วทรีชนแนลยี
สต ์ ขมิน� ผงหัวหอม
�
ผงมัสตาร ์ด กระเทียม นมอัลมอนด ์โฮมเมด ผงโปรตีนถัวเหลื
อง)

ขนาดเล็ก 150 บาท / ขนาดใหญ่ 250 บาท
เสิร ์ฟพร ้อมผักชีและมะเขือเทศเชอร ์รี�

เพนเน่ ไม่มก
ี ลูเตน +30 บาท

ขนาดเล็ก 150 บาท / ขนาดใหญ่ 250 บาท

(GF) - ไม่มก
ี ลูเตน
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