
PEPPERS
RESTAURANT

Available 6.30 a.m. - 10.00 p.m.

BREAKFAST MENU

           

BISTRO BREAKFAST        
two eggs cooked any style 
(fried, omelette, poached, scrambled or boiled)
served with bacon, sausage, hash brown, 
Danish, muffin and croissant with butter and preserves
ชุดอาหารเชาแบบบิสโทร
ไข 2 ฟอง ปรุงสุกตามสั่ง (ไขดาว ไขออมเล็ต ไขลวก ไขกวน หรือไขตม) 
เสิรฟกับเบคอน ไสกรอก มันฝรั่งบดทอด เดนิช มัฟฟน และครัวซอง เนย และแยม

UR BREAKFAST         
Ur Eggs Benedict with Paris ham and Hollandaise sauce plus
your choice of bread basket, butter and a selection of preserves
ชุดอาหารเชายัวร - ไขเบเนดิก กับแฮมปารีส และซอสฮอลแลนเดส 
พรอมขนมปง เนย และแยม

U INCHANTREE BREAKFAST      
a bowl of congee or boiled rice with chicken, fish, pork    , beef, 
prawns or seafood and sliced seasonal fresh fruits
ชุดอาหารเชาสไตลยู อินจันทรี - โจก หรือขาวตม กับไก ปลา หมู เนื ้อ กุ ง หรืออาหารทะเล 
เสิรฟพรอมผลไมตามฤดูกาล

UR FAVOURITE         
fried rice with kale and salted fish served with clear soup
ชุดอาหารเชาสุดโปรด - ขาวผัดคะนาปลาเค็ม เสิรฟพรอมแกงจืด

CONTINENTAL BREAKFAST        
(please choose 4 items) 
choice of bread basket : freshly - baked Danishes, muffins, 
croissants, pain au chocolat, bread rolls, farmer’s bread, 
baguette or sliced white / whole wheat toast served with jam, 
butter, honey and tropical fresh fruit platter 
ชุดอาหารเชาแบบยุโรป
เลือกขนมปง 4 รายการ : ขนมปงเดนิช มัฟฟน ครัวซอง ขนมปงมวนอบไสช็อกโกแลต 
ขนมปงกอนไมมีไส ขนมปงฟารเมอร ขนมปงบาเกตต ขนมปงแผนสีขาวหรือขนมปงโฮลวีทปง 
เสิรฟพรอมแยม เนย น้ำผึ้ง และผลไมตามฤดูกาล

BREAKFAST WHENEVER WHEREVER

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

: Spicy: Vegetarian : Pork



FITNESS BREAKFAST         
your choice of cereal : Cornflakes, All - Bran, Coco Crunch, 
Swiss muesli or gluten - free cereal served with hot, 
cold or low - fat milk
ชุดอาหารเชาฟตเนส
เลือกซีเรียลจากรายการ : คอนเฟลก ออลบราน โกโกครันช 
สวิสมูสลี่ หรือซีเรียลปลอดกลูเตน เสิรฟกับนมรอน นมเย็น หรือนมไขมันต่ำ

FRESH FRUIT SALAD 
served with low - fat or plain yoghurt
สลัดผลไมสด เสิรฟกับโยเกิรตไขมันต่ำ หรือโยเกิรตธรรมชาติ

all breakfast sets are served with a choice of fruit juice
(orange, guava, pineapple or apple) and coffee, tea or hot chocolate
ชุดอาหารเชาทุกชุด เสิรฟพรอมผลไมสด (สม ฝรั ่ง สัปปะรด หรือแอปเปล) 
และ กาแฟ ชา หรือช็อกโกแลตรอน

BEVERAGES

             THB

CHILLED FRUIT JUICES 90 
your choice of orange, 
watermelon, cantaloupe, 
guava, apple, tomato 
or pineapple

น้ำผลไมเย็น
น้ำสม น้ำแตงโม น้ำแคนตาลูป น้ำฝรั ่ง 
น้ำแอปเปล น้ำมะเขือเทศ น้ำสัปปะรด

FRESHLY - BREWED  90 
HOT OR COLD COFFEE
Americano, Latte, 
Cappuccino, Espresso, 
Double Espresso, 
Macchiato, Mocha 
or Decaffeinated
อเมริกาโน ลาเต คาปูชิโน 
เอสเปรสโซ ดับเบิ้ลเอสเปรสโซ 
มัคคิอาโต มอคคา ดีคาเฟอีน

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

: Spicy: Vegetarian : Pork

THB

HOT OR COLD TEA 90  
SELECTION
English Breakfast, 
Earl Grey, Darjeeling, 
Green, Jasmine, 
Peppermint, Lemon 
or Chamomile
ชากลิ่นตางๆ
ชาอิงลิชเบรกฟาสต 
ชาเอิรลเกรย ชาดาจีลิง 
ชาเขียว ชามะลิ 
ชาเปปเปอรมิ ้นต 
ชาเลมอน ชาคาโมมาย

HOT OR COLD   90 
CHOCOLATE
ช็อกโกแลต รอนหรือเย็น

HOT OR COLD MILK 90 
(whole, low - fat or soya milk)
นมสด นมไขมันต่ำ 
น้ำถั ่วเหลือง รอนหรือเย็น



PEPPERS RESTAURANT

THAI DISHES

     THB

TOM YUM GOONG  220
spicy prawn soup with lemongrass 
and galangal 
ตมยำกุง

TOM KHA GAI   190
spicy chicken soup 
with coconut milk
ตมขาไก

GEANG JUED WOON SEN 170
MOO SUB
clear glass noodle soup 
with minced pork balls 
and vegetables
แกงจืดวุนเสนหมูสับ

SOUPS

Available 11.00 a.m. - 10.00 p.m.

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

SALADS

YUM TALAY          230
spicy seafood salad 
with celery, onions and tomatoes
ยำทะเล

YUM WOON SEN          230
TALAY
spicy glass noodle salad 
with vegetables, shrimps, squid 
and black ear mushrooms
ยำวุนเสนทะเล

YUM NUEA YANG         230
Thai - style spicy grilled 
Australian strip loin salad
ยำเนื้อยาง

PLA SALMON         250
spicy salmon salad 
with lemongrass dressing
พลาแซลมอน

YUM PLA TUB TIM         230
MAMUANG  
spicy river fish salad with 
green mango
ยำปลาทับทิม

APPETIZERS
                         THB

POH PIA PAK   150
vegetable spring rolls 
ปอเปยะผัก

TOD MUN PLA   140
deep - fried spicy fish cakes 
served with chilli and cucumber dip
ทอดมันปลา

SATAY RUAM   180
mixed grilled pork and chicken satay 
with peanut sauce
สะเตะรวม

THOONG TONG  120
crispy minced pork
wrapped in rice paper
ถุงทอง

TOD MUN GOONG  180
deep - fried shrimp cakes 
ทอดมันกุง 

: Spicy: Vegetarian : Pork



           THB

KAO TOM GAI RUE MOO          170
boiled rice with chicken or pork
ขาวตมไก หรือหมู 

KAO TOM KRA DOOK MOO HED HOM    190
boiled rice with pork spare ribs and shiitake mushrooms
ขาวตมกระดูกหมูเห็ดหอม

BOILED RICE

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

WOK - FRIED THAI SPECIALITIES
               THB

PLA RAD TOD KRATIEM 320
deep - fried giant river gourami 
with garlic
ปลาแรดทอดกระเทียม

PLA KHAO SAM ROS  320
deep - fried grouper fillet
served with sweet and sour chilli sauce
ปลาเกาสามรส

PLA KRAPONG   280
NEUNG MANOW
steamed sea bass fillet 
with chilli and lime
ปลากระพงนึ่งมะนาว

GOONG PAD   280
MED MAMUANG
stir - fried shrimps 
with cashew nuts and dried chilli
กุงผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

             THB

CHU CHEE GOONG  320
river prawns in red curry 
with Thai spices
ฉูฉี ่กุ งแมน้ำ

NUA PAD     230
PRIK THAI DUM
wok - fried beef 
with black pepper sauce
เนื ้อผัดพริกไทยดำ

HOR MOK TALAY   300
steamed seafood 
in young coconut
หอหมกทะเลมะพราวออน

CURRIES
               
GAENG MASSAMAN   290
GAI RUE NUA
chicken or beef shank curry
แกงมัสมั่นไก หรือเนื้อนองลาย

GAENG PHED PED YANG  240
roasted red duck curry with lychees
แกงเผ็ดเปดยาง

               
GAENG PAH GAI / MOO  190
RUE NUA
country - style curry with chicken, 
pork or beef
แกงปาไก หมู หรือเนื้อ

GAENG KIEW WAN   220
GAI RUE MOO
green curry with chicken or pork
แกงเขียวหวานไก หรือหมู

All curries can be served as a vegetarian dish. แกงทุกเมนู เสิรฟพรอมผัก

: Spicy: Vegetarian : Pork



           

KAO PAD PAK RUAM     / GAI / MOO    RUE NUA  200  
fried rice with vegetables, chicken, pork or beef
ขาวผัดผักรวม ไก หมู หรือเนื้อ 

KAO PAD GOONG RUE POO      220
fried rice with prawns or crab meat
ขาวผัดกุง หรือปู

PAD KRAPAO GAI RUE MOO     220
stir - fried chicken or pork with chilli and basil leaves 
topped with a fried egg
ผัดกระเพราไก หรือหมู เสิรฟพรอมไขดาว

PAD KRAPAO GOONG      220
stir - fried shrimps with chilli and basil leaves
ผัดกระเพรากุง

WOK - FRIED RICE

           

PAD PAK RUAM MITR        120
stir - fried mixed vegetables with soya sauce
ผัดผักรวมมิตร 

KANAH PAD NUMMAN HOY       100
stir - fried Chinese kale with oyster sauce
คะนาผัดน้ำมันหอย

KAO SUAY         60
steamed jasmine rice
ขาวสวย

VEGETABLE SIDE DISHES

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

NOODLES
               THB

PAD SE - EIW MOO  200
stir - fried rice noodles with pork 
and soya sauce
ผัดซีอิ ๊วหมู

PAD THAI    220
fried rice noodles in tamarind sauce 
with prawns in an egg net
ผัดไทหอไข

               THB

KAO SOY GAI   200
northern - style eggs noodles 
in a rich coconut curry with chicken
ขาวซอยไก

KUAY TIEW KUA GAI 200
wok - fried flat rice noodles 
with chicken, lettuce and vegetables
กวยเตี๋ยวคั่วไก

: Spicy: Vegetarian : Pork



WESTERN DISHES

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

               

THE “U BUGGER”  350
BURGER
with cheese, crispy bacon, 
tomato, onions, dill gherkins 
and steak fries
เดอะ ยู เบอรเกอรเนื ้อวัว
ชีส เบคอน มะเขือเทศ หัวหอม แตงกวาดอง
และเฟรนชฟราย

THE CLUB   250
crispy bacon, grilled chicken 
and fried egg on toasted white bread 
with steak fries
เดอะคลับ แซนวิช
เบคอน ไกยาง และไขดาว กับขนมปง 
เสิรฟพรอมเฟรนชฟราย

             
HAM AND CHEESE  220
SANDWICH
toasted ham and cheese sandwich 
with coleslaw and steak fries
แซนวิชแฮมชีส
อบพรอมกับไข แฮม ชีส 
เสิรฟพรอม สลัดโควสลอว 
และเฟรนชฟราย

Burgers & Sandwiches

APPETIZERS
     THB

MIXED SALAD   180
seasonal greens with cherry 
tomatoes, green beans and 
Italian dressing
สลัดผัก กับมะเขือเทศเชอรรี ่ ถั ่วแขก 
และซอสอิตาเลียน

UR CHEF’S SALAD  250
iceberg lettuce with soft - boiled egg, 
ham, cheese, tomatoes, bell peppers 
and roasted chicken breast served 
with ranch dressing
ยัวร เชฟสลัด กับไขตม แฮม ชีส มะเขือเทศ 
พริกหยวก และอกไกอบ เสิรฟกับซอสแรนช

SOUPS
         

TOMATO SOUP         180
with basil pesto and garlic bread
ซุปมะเขือเทศ กับซอสเพสโต เสิรฟกับขนมปงกระเทียม

CREAMY MUSHROOM AND POTATO SOUP    210
with white truffle oil and garlic bread
ซุปเห็ด กับน้ำมันเห็ดทรัฟเฟล เสิรฟกับขนมปงกระเทียม

THB

CAESAR SALAD   220
romaine lettuce, parmesan cheese, 
crispy bacon and croutons with 
traditional dressing 
ซีซารสลัด
+ add chicken (เพิ่มไก)           280

TUNA SALAD    250
seared rare tuna, garden greens, 
asparagus, capsicum and cucumber 
with sesame-soya dressing   
สลัดทูนา

: Spicy: Vegetarian : Pork



Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

PASTA
           THB

SPAGHETTI OR FETTUCCINE      210
with tomato - basil sauce     or 
bacon - mushroom sauce 
and grated Parmesan cheese 
เสนสปาเก็ตตี้ หรือเสนเฟตตูชินี
กับซอสมะเขือเทศ หรือซอสเบคอนกับเห็ด 
โรยดวยชีสปารมาซาน

SPAGHETTI WITH SEAFOOD      280
tossed with holy basil leaves, garlic, 
chilli and cherry tomatoes
สปาเก็ตตี้ทะเล กับใบกระเพรา กระเทียม 
พริกแหง และมะเขือเทศเชอรรี ่

FROM THE GRILL
           THB

CHICKEN BREAST        220
อกไกยาง

CRISPY SEA BASS FILLET       280
ปลากระพงขาวยาง

SALMON FILLET        380
แซลมอนยาง

RIVER PRAWNS         380
กุงแมน้ำยาง

AUSTRALIAN WAGYU STEAK      590
เนื ้อวัวออสเตรเลียยาง

served with your choice of rosemary gravy, bbq sauce or lemon butter sauce
เสิรฟพรอม ซอสเกรวี่โรสแมรี่ ซอสบารบีคิว หรือซอสเนยมะนาว

SIDE DISHES

STEAK FRIES          120
เฟรนชฟราย

COLESLAW           80
สลัดโควสลอว

SIDE SALAD          100
สลัดผัก

CREAMED SPINACH         120       
ผักโขมครีม

SAUTÉED MIXED          120
MUSHROOMS
ผัดเห็ดรวมมิตร

: Spicy: Vegetarian : Pork



DESSERTS
           THB

KAO NIEW MAMUANG      180
Thai mango with sticky rice and coconut cream
ขาวเหนียวมะมวง

POLAMAI RUAM        160
a selection of seasonal fresh fruits
ผลไมรวม

EXOTIC FRUIT SALAD      120
marinated with fresh mint, ginger, 
kaffir lime and lemongrass 
served with vanilla ice cream
สลัดผลไม เสิรฟพรอมไอศครีม

RED VELVET CHOCOLATE LAVA CAKE    220
served with vanilla ice cream and fresh fruit
เคกลาวาชอคโกแลตเรดแวลเว็ท

TRIPLE CRUNCHY CHOCOLATE CAKE      220
served with Thai tea “cha yen” ice cream
เคกช็อคโกแลตครั้นชี่ทริปเปล

INCHAN ICE CREAM SELECTION (3 scoops)   180
Madagascar vanilla beans, 
72% dark Belgian chocolate, 
Thai tea “cha yen” 
or nam dok mai mango sorbet 
ไอศครีมอินจัน เลือกได 3 สกูป

Prices are not inclusive of service charge and applicable government tax.

“Allow us to fulfil your needs–please let one of our hosts know 
if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”

: Spicy: Vegetarian : Pork


