
ANTIPASTI อาหารเรียกน้ำยอย

Caprese salad, burrata cheese, roasted cherry     300++ 
tomatoes & balsamic reduction
สลัดมอสซาเรลลากับมะเขือเทศ

Caesar salad with crispy Parma ham & grilled     290++
สลัดซีซากับพารมากรอบและอกไกยาง

“Prosciutto e melone”        280++
Rock melon with Thinly sliced Parma ham and crispy bread
พารมาแฮมกับเมลอนและขนมปงกรอบ

Seafood salad with Poached Octopus, king prawns and calamari, 340++
poached potato Mediterranean herbs and yellow lime dressing 
สลัดซีฟูด หมึกยักษ, กุง, หมึก และมันฝรั่งกับซอสมะนาว  

ZUPPA ซุป

“Di Zucca” Pumpkin soup with roasted almonds     210++
 ซุปฟกทองและอัลมอลกรอบ

“Ai funghi” Mushrooms soup with cream and crispy Parmesan  210++
ซุปครีมเห็ดและชีสพารเมซานกรอบ

PASTA พาสตา

King Prawn, Ricotta, asparagus, squid-ink ravioli    550++ 
in creamy Napoli sauce
ราวิโอลี่สีหมึก ไสกุง ชีสริคอตตา และหนอไมฝรั่งในครีมซอส
    
Spaghetti Aglio & Olio with River Prawn             750++
สปาเกตตี้ผัดน้ำมันมะกอกกับกระเทียมและกุงแมน้ำ

Penne ‘all’arrabbiata’ spicy tomato sauce     380++
เพนเนกับซอสมะเขือเทศ

Fettuccine with creamy mushroom and Parmesan Cheese            400++
เฟตตูซินี่กับซอสครีมเห็ดและพารเมซานชีส        

Spaghetti alla “Carbobnara” creamy egg, black pepper  380++ 
and parmesan sauce with pancetta ham
สปาเกตตี้คารโบนารากับแฮมและพารเมซานชีส

Linguine “allo scoglio” with medley seafood    420++ 
catch of the day in garlic tomato sauce
ลิงกวินีกับซีฟูดและซอสมะเขือเทศ

ALL PRICES ARE IN THAI BAHT AND SUBJECT TO 17% GOVERNMENT TAX AND SERVICE CHARGE.
ราคาทั้งหมดนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคาบริการ 17%
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PIZZA พิซซา

“Regina” with buffalo mozzarella, tomato, basil and EVO   350++
พิซซาเรจินา ชีสมอสซซาเรลลา,มะเขือเทศ,ใบโหระพาและน้ำมันมะกอก

“Carbonara’ style with bacon, egg, cream and mozzarella  390++
พิซซาคารโบนารา เบคอน,ไข,ครีม,ชีสมอสซซาเรลลา

“Rucola e prosciutto” rocket salad, Parma ham,   490++ 
mozzarella cheese and tomato sauce
พิซซาโปรสชุตโต รอคเก็ตสลัด, พารมาแฮม, ชีสมอสซาเรลลา และซอสมะเขือเทศ

“Hawaii” ham, pineapple, tomato sauce, and mozzarella cheese  380++
พิซซาฮาวายเอี้ยน แฮม, ซอสมะเขือเทศและชีสมอสซาเรลลา

“al Salmone” Scottish smoked salmon, mozzarella cheese,  390++ 
tomato sauce, fresh basil
พิซซาแซลมอน แซลมอนรมควัน, ชีสมอสซาเรลลา, ซอสมะเขือเทศ, ใบโหระพา

SECONDI อาหารจานหลัก

Sea bass “Puttanesca” with tomato sauce olives,   590++ 
and capers & roasted potatoes
ปลากระพง ปุตตาเนสกาสไตล กับซอสมะเขือเทศ,มะกอก, เคเปอร และมันฝรั่งอบ

Grilled salmon with wine sauce, sautéed spanach & steamed potato 680++ 
ปลาแซลมอนยางกับไวนขาว ผักโขมผัดเนย และมันฝรั่งนึ่ง

Char grilled wagyu striploin, red wine                        820 ++ 
mushroom jus, mashed potato & grilled veggies
เนื้อสันนอกออสเตรเลียยาง เสิรฟกับมันฝรั่งบดและซอสไวนแดง                    
 

DOLCI ของหวาน 

Tiramisu’ with Italian espresso coffee, mascarpone cream, cocoa powder  290++
ทีรามิสุ 

Cannolo siciliano with crispy sugar shell and cream cheese filling  280++
ขนมปงกรอบไสครีมชีส

In house made gelato ice cream ไอศครีม        110++ per scoop

• Belgium Chocolate ช็อกโกแลต

• Pure Vanilla วานิลลา   

• Strawberry สตอเบอรี่

• Taro เผือก


