
PEPPER RESTAURANT 

“Allow us to fulf i l l  your needs -  please let one of your hosts know  if you have any special dietar y requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE INCLUSIVE OF SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

THAI DISHES
Available 12.00 p.m. – 10.30 p.m.

THOONG TONG   160
crispy minced pork wrapped in rice paper
ถุงทอง

POH PIA PAK   160
vegetable spring rolls
ปอเปี๊ยะผัก

APPETIZERS

TOD MUN GOONG 180
deep-fried shrimp cakes 
ทอดมันกุ้ง

TOD MUN PLA    160
deep-fried spicy fish cakes  served with chilli 
and cucumber dip 
ทอดมันปลา

SATAY RUAM    180 
mixed grilled pork and chicken satays with 
peanut sauce
สะเต๊ะรวม

SATAY RUAM

TOM YUM GOONG       260
clear spicy prawn soup with lemongrass 
and galangal
ต้มย�ากุ ้งน�้าใส

TOM KHA GAI       220
spicy chicken soup  with coconut milk
ต้มข่าไก่

SOUPS

GEANG JUED WOON SEN                     180
MOO SUB       
clear glass noodle soup  with minced pork balls  
and vegetables
แกงจืดวุ ้นเส้นหมูสับ
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SALADS

BOILED RICE

YUM NUEA YANG   260
Thai-style spicy grilled  Australian strip loin salad
ย�าเน้ือย่างออสเตรเลีย

KAO TOM GAI / MOO   180
boiled rice with chicken or pork
ข้าวต้มไก่ หรือหมู

KAO TOM KRA DOOK MOO                         180
HED HOM 
boiled rice with pork spare ribs and shiitake mushrooms
ข้าวต้มกระดูกอ่อนหมูเห็ดหอม

PLA SALMON  320
spicy salmon salad  with lemongrass dressing
พล่าปลาแซลมอน

YUM TALAY  280
spicy seafood salad  with celery, onions and tomatoes
ย�าทะเล

YUM WOON SEN TALAY   280
spicy glass noodle salad  with vegetables, shrimp, 
squid  and black ear mushrooms
ย�าวุ ้นเส้นทะเล

YUM PLA TUB TIM MAMUANG           260
spicy river fish salad with green mango
ย�าปลาทับทิมเสิร์ฟกับย�ามะม่วงYUM NUEA YANG

WOK - FRIED THAI SPECIALITIES

CHU CHEE GOONG   390
river prawns in red curry  with Thai spices
ฉูฉ่ีกุ้งแม่น�้า

PLA KHAO SAM ROS   350
deep-fried grouper fillet  served with sweet 
and sour chilli sauce
ปลาเก๋าสามรส

PLA RAD TOD KRATIEM 380
deep-fried giant river gourami  with garlic
ปลาแรดทอดกระเทียม

NUEA PAD PRIK THAI DUM 280
wok-fried beef  with black pepper sauce
เนื้อผัดพริกไทยด�า

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

GOONG PAD MED MAMUANG 290
stir-fried shrimp  with cashew nuts and dried chilli
กุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

CHU CHEE GOONG PLA RAD TOD KRATIEM
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CURRIES

GAENG PAH GAI / MOO              220/280 
/ NUEA  
country-style curry with chicken,  pork or beef
แกงป่าไก่ หมู หรือเนื้อ

GAENG MASSAMAN GAI / NUEA     220/280
chicken or beef shank curry
แกงมัสมั่นไก่ หรือเนื้อน่องลาย

GAENG KIEW WAN GAI / MOO             220
green curry with chicken or pork
แกงเขียวหวานไก่ หรือหมู

GAENG PHED PED YANG                             280
roasted red duck curry with lychees
แกงเผ็ดเป็ดย่าง

GAENG PAH GAI, MOO / NUEA GAENG MASSAMAN GAI / NUEA

NOODLES

PAD THAI   220 
fried rice noodles in tamarind sauce with prawns
ผัดไทยกุ้ง

KUAY TIEW KUA GAI  190 
wok-fried flat rice noodles  with chicken, 
lettuce and vegetables 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

KAO SOY GAI   220 
northern-style egg noodles  in a rich 
coconut curry with chicken
ข้าวซอยไก่

PAD SE - EIW MOO   190 
stir-fried rice noodles with pork  and soya sauce
ผัดซีอิ๊วหมู

KAO SOY GAI
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WOK - FRIED RICE

VEGETABLE SIDE DISHES

KAO PAD PAK RUAM  / GAI/    180/180/200    
MOO  / NUEA   
fried rice with vegetables, chicken, pork or beef
ข้าวผัดผักรวม ไก่ หมู หรือเนื้อ 

PAD KRAPAO GAI / MOO             220    
stir-fried chicken or pork with chilli and basil 
leaves  topped with a fried egg
ผัดกะเพราไก่ หรือหมู เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว

PAD KRAPAO GOONG                       240    
stir-fried shrimp with chilli and basil leaves
ผัดกะเพรากุ้ง

KAO PAD GOONG / POO                       240 
fried rice with prawns or crab meat
ข้าวผัดกุ้ง หรือปู

PAD PAK RUAM MITR                                 150
stir-fried mixed vegetables with soya sauce
ผัดผักรวมมิตร

KAO SUAY                                                          40
steamed jasmine rice
ข้าวสวย

KANAH PAD NUMMAN HOY                 150
stir-fried Chinese kale with oyster sauce
ผัดคะน้าน�้ามันหอย

WESTERN DISHES

CAESAR SALAD                                           250
romaine lettuce, Parmesan cheese, crispy bacon 
and croutons with traditional dressing 
ซีซาร์สลัด
+ add chicken (เพิ่มไก่)            280

UR CHEF’S SALAD                                           280
iceberg lettuce with soft-boiled egg, ham, cheese, 
tomatoes, bell peppers  and roasted chicken breast 
served with ranch dressing 
ยัวร์ เชฟสลัด กับไข่ต้ม แฮม ชีส มะเขือเทศ พริกหยวก และอกไก่อบ
เสิร์ฟกับซอสแรนช์

MIXED SALAD    220
seasonal greens with cherry tomatoes, 
green beans and Italian dressing
สลัดผัก กับมะเขือเทศเชอร์รี่ ถั่วแขก และซอสอิตาเลียน

APPETIZERS

CAESAR SALAD  

TUNA SALAD  

TUNA SALAD 290
seared rare tuna, garden greens, asparagus, capsicum 
and cucumber with sesame-soya dressing
สลัดทูน่า
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TOMATO SOUP                                               190
with basil pesto and garlic bread
ซุปมะเขือเทศ เสิร์ฟกับขนมปังกระเทียม

CREAMY  MUSHROOM  SOUP                  220
with white truffle oil and garlic bread
ซุปเห็ด กับน�้ามันเห็ดทรัฟเฟิล เสิร์ฟกับขนมปังกระเทียม

SOUPS

CREAMY MUSHROOM SOUP  

PASTA

BURGER & SANDWICHES

THE U BURGER        380 
with cheese, crispy bacon,  tomato, onions, 
dill gherkins  and steak fries
เดอะ ยู เบอร์เกอร์เนื้อวัว  ชีส เบคอน มะเขือเทศ หัวหอม แตงกวาดอง  
และเฟรนช์ฟราย 

THE CLUB        280 
crispy bacon, grilled chicken  and fried egg on 
toasted white bread with steak fries
เดอะคลับ แซนวชิเบคอน ไก่ย่าง และไข่ดาว กับขนมปัง เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟราย

GRILLED HAM AND         220 
CHEESE SANDWICH    
toasted ham and cheese sandwich with coleslaw 
and steak fries
แซนวิชแฮมชีส   เสิร์ฟกับสลัดโควสลอว์  และเฟรนช์ฟราย

SPAGHETTI OR FETTUCCINE            240
with tomato-basil sauce  or bacon-mushroom 
cream sauce and grated Parmesan cheese
เส้นสปาเก็ตตี้ หรือเส้นเฟตตูชินี กับซอสมะเขือเทศ หรือซอสเบคอน
กับเห็ดโรยด้วย ชีสปาร์มาซาน

SPAGHETTI WITH SEAFOOD           280
tossed with holy basil leaves, garlic,  chilli 
and cherry tomatoes
สปาเก็ตตี้ทะเล กับใบกะเพรา กระเทียม  พริกแห้ง และมะเขือเทศเชอร์รี่

THE U BURGER

FROM THE GRILL

AUSTRALIAN WAGYU STEAK

AUSTRALIAN WAGYU STEAK              690
เนื้อวัวออสเตรเลียย่าง 

RIVER PRAWNS                                    450
กุ้งแม่น�้าย่าง 

SALMON FILLET                                    450
ปลาแซลมอนย่าง
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SIDE DISHES

STEAK FRIES                                                  150
เฟรนซ์ฟราย 

SIDE SALAD                                                    100
สลัดผัก 

CREAMED SPINACH                                                   140
ผักโขมครีม 

COLESLAW                                                        100
สลัดโควสลอว์

SAUTÈED MIXED MUSHROOMS          140                                            
ผัดเห็ดรวมมิตร

CRISPY SEA BASS FILLET                              350
ปลากระพงขาวย่าง 

PORK CHOP                                                   320
หมูย่าง 

CHICKEN BREAST                                          280
อกไก่ย่าง 

CRISPY SEA BASS FILLET

served with your choice of rosemary gravy, bbq sauce or lemon butter sauce
เสิร์ฟพร้อม ซอสเกรวี่โรสแมรี่ ซอสบาร์บีคิว หรือซอสเนยมะนาว

DESSERTS

KAO NIEW MAMUANG        220 
Thai mango served with sticky rice 
and mango sorbet 
ข้าวเหนียวมะม่วง 

POLAMAI RUAM       180 
a selection of seasonal fresh fruits
ผลไม้รวม 

IN-CHAN ICE CREAM                    220 
WITH FRIED BANANA 
Madagascar vanilla bean ice cream, 
look choup “In-Chan” and crispy fried banana
ไอศกรีมอินจนั เสร์ิฟพร้อมกล้วยชบุเกลด็ขนมปังทอด และลูกชุบ อนิจนั

RED VELVET CHOCOLATE                240
LAVA CAKE
served with vanilla ice cream and fresh fruit
เค้กช็อคโกแลตลาวาเรดแวลเว็ท 

TRIPLE CRUNCHY                                240
STRAWBERRY CAKE      
served with Thai tea “cha yen” ice cream
เค้กสตรอว์เบอร์รี่ครั้นชี่ทริปเปิ้ล 

KAO NIEW MAMUANG

IN-CHAN ICE CREAM WITH FRIED BANANA

RED VELVET CHOCOLATE LAVA CAKE




