TAKE AWAY AND HOME DELIVERY

Menu

Available from 10:00 hrs. to 21:00 hrs.

The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok
GO LOCAL - THAI FOOD
101

INTERNATIONAL FOOD

SOM TUM
Green papaya salad with dried shrimps, roasted
peanuts and green long beans
ส้ ม ตํา ไทย

100

102

TOM YUM GOONG
Spicy and sour broth with prawns, mushrooms,
scented with lemongrass, lime leave and chili
paste
ต้ ม ยํา กุ้ ง นําข้ น

180

103

TOD MAN GOONG
Deep fried shrimps cake with sweet plum sauce
ทอดมั น กุ้ ง เสิ ร ฟ
์ พร้อ มนําจิ มบ๊ ว ยหวาน

180

PHAD KAPROW RAD KHAO
Spicy stir-fried with chili, garlic, hot basil, steamed
Rice, fried egg and your choice of:
ผั ด กะเพราราดข้ า ว เสิ ร ฟ
์ พร้อ มไข่ ด าว เลื อ กตามชอบ

104/105

Minced pork or chicken
ผั ด กะเพราหมู บ ด หรือ ไก่

120

106/107

Seafood or beef
ผั ด กะเพราทะเล หรือ เนื อวั ว

150

Vegetarian
ผั ด กะเพราเจ

100

108

109

110

111

112

PHAD THAI GOONG
Wok-fried rice noodles, prawns in tamarind sauce,
bean sprout, ground peanuts, egg and green chive
ผั ด ไทยกุ้ ง

180

THAI STYLE FRIED RICE
Vegetables and your choice of pork, beef, chicken,
Seafood or crispy pork belly, served with fried egg
ข้ า วผั ด ผั ก ใส่ ห มู , เนื อ, ไก่ , ทะเล, หรือ หมู ก รอบ เสิ ร ฟ
์ พร้อ มกั บ ไข่ ด าว

150

CHU CHEE SALMON
Pan-fried salmon, red thick curry sauce, steamed
broccoli and coconut cream with steamed rice
ข้ า วหน้ า ฉู่ ฉี ปลาแซลมอน

250

GAI PHAD MED MA-MUANG
Stir fried chicken with cashew nuts, dried chili, bell
pepper, onions and chili paste with steamed rice
ข้ า วหน้ า ไก่ ผั ด เม็ ด มะม่ ว งหิม พานต์

150

113

SEA BASS
Steamed sea bass fillet with apples and soy sauce served
with crisp vegetables and seaweed salad with steamed rice
ปลากะพงนึ งกั บ ซอสแอปเปลและซีอิ วขาว เสิ ร ฟ
์ กั บ สลั ด ผั ก
สาหร่า ย และข้ า วสวย

230

114

BBQ PORK RIBS
Finger licking barbecued pork ribs, mashed potatoes and
coleslaw
ซีโครงหมู อ บบาร์บี คิ ว ซอส เสิ ร ฟ
์ พร้อ มมั น ฝรังบดและสลั ด โคลสลอว์

250

115

THE BEEF BURGER
220 grams grilled Australian Wagyu beef, sautéed
onions, lettuce, tomatoes, cornichons and cheddar
cheese
เบอร์เ กอร์เ นื อวากิ ว ออสเตรเลี ย เสิ ร ฟ
์ กั บ หอมใหญ่ ผั ด , ผั ก
สลั ด , มะเขื อ เทศ, แตงกวาดอง และชีส

280

116

NASI GORENG
Indonesian fried rice with prawns, chili paste, chicken
satay, shrimps cracker and fried egg
ข้ า วผั ด อิ น โดนี เ ซีย ใส่ กุ้ ง เสิ ร ฟ
์ พร้อ มกั บ สะเต๊ ะ ไก่ ข้ า วเกรีย บกุ้ ง
และไข่ ด าว

180

117

BUTTER CHICKEN
Chicken thigh marinated with yoghurt and spices, simmered
with tomato gravy and butter with steamed rice
ข้ า วแกงไก่ ไ ส่ เ ครืองเทศอิ น เดี ย ในซอสมะเขื อ เทศ และเนย

250

118

DAL MAKHANI
Black beans slowly cooked with Indian spices, butter
and cream with steamed rice
ข้ า วแกงถั วดํา กั บ เครืองเทศอิ น เดี ย

200

119

INDIAN BREADS AND RICE
Plain Naan, Butter Naan, Tawa Roti or Tawa Paratha
แปงนานธรรมดา แปงนานใส่ เ นย โรตี หรือ โรตี พ าราต้ า

90

DESSERTS
120

LEMON CHEESECAKE with Blueberry sauce and meringue cracker
เลม่ อ นชีส เค้ ก เสิ ร ฟ
์ กั บ บลู เ บอร์ร ซอสและเมอแร็
ี
ง ก์

160

121

MANGO STICKY RICE Soft glutinous rice and ripe yellow mango,
sweet coconut cream and yellow mung bean
ข้ า วเหนี ย วมะม่ ว ง

120

122

MARKET FRESH CUT FRUIT
ผลไม้ ส ด หรือ สลั ด ผลไม้

120

Allow us to fulfill your needs – please let us know if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.
All prices are in Thai Baht and include tax and service charge.

