
APPETIZERS
Mixed Appetizer Set 270
Appetizer platter for sharing featuring chicken wings, chicken satay,
vegetable spring rolls and vegetable samosas served with tamarind chutney, 
spicy BBQ, spicy peanut and sweet plum sauces     
ออรเดิรฟรวม: ปกไกทอด สะเตะไก ปอเปยะผัก และชาโมชาผัก

Toong Tong 160
Deep-fried wonton skin wraps filled with aromatic Thai prawn paste 
served with sweet chili sauce 
ถุงทองกุง      

Por Pia Thod 160
Vegetable spring rolls served with a sweet & spicy dipping sauce
ปอเปยะผัก เสิรฟพรอมนํ้าจิ้มสามรส

Fish Fingers 160
Deep-fried fish served with tartar sauce
ฟชฟงเกอร: เนื้อปลาทอดกรอบเสิรฟพรอมซอสทารทาร

Chicken Wings (6 pcs.) 170
Crispy-fried chicken wings served with a sweet & spicy dipping sauce
ปกไกชุปแปงทอด 6 ชิ้น เสิรฟพรอมนํ้าจิ้มสามรส  

Vegetable Samosas 170
Served with minted yoghurt and tamarind chutney
ซาโมซาผัก เสิรฟพรอมซอสมะขามและซอสมิ้นทโยเกิรต

Calamari 190
Deep-fried calamari rings in butter served with tartar sauce
ปลาหมึกชุปแปงทอด เสิรฟกับซอสทารทาร

Satay Gai (10 pcs.)  210
Marinated chicken satay served with a spicy peanut sauce and condiments
สะเตะไก          

PASTA AND SPAGHETTI
Make your own Pasta dish 210
Your choice of spaghetti or penne 
Served with Bolognese or carbonara sauce
เสนสปาเก็ตตี้ หรือ เพนเน เลือกเสิรฟพรอมซอสเนื้อ หรือซอสคาโบนารา

Tom Yum Spaghetti 275
With tiger prawns, mushroom and coriander                 
สปาเก็ตตีตมยําทะเล

Vegetarian Lasagna 200
With tomato sauce and basil oil
ลาซานญาผักซอสมะเขือเทศ

CHEF’S HIGHLIGHTS
BBQ Chicken Satay 210
Grilled chicken with sautéed vegetables, spinach and mashed potatoes 
served with BBQ sauce
 สะเตะไกบารบีคิว

Australian Grilled Beef (200 grams)  550
Grilled Australian beef with sautéed vegetables, spinach and 
mashed potatoes served with gravy 
สเต็กเนื้อออสเตรเลียซอสเกรวี่

Grilled Norwegian Salmon 350
Grilled salmon with sautéed vegetables, spinach and mashed potatoes 
served with white wine cream sauce
สเต็กปลาแซลมอนนอรเวยยางซอสไวนขาว

BBQ Beef RIB EYE Skewers (150 grams) 220
Marinated grilled Australian beef skewers with capsicum, spinach 
and mashed potatoes served with BBQ sauce
เนื้อยางเสียบไม เสิรฟพรอมซอสบารบีคิว

Side Dishes
Mashed potatoes, spinach, roasted potatoes or mixed salad  100
มันบด / ผักโขมผัดชีส/ มันฝรั่งอบ/ สลัดผักรวม

French fries 120
มันฝรั่งทอด

Mode Pad Thai 250 
Thailand’s famous stir-fried noodles with tiger prawns
ผัดไทยกุงลายเสือ

BURGERS & SANDWICHES
Maitria Big Boss 330
Our big boss of a burger stacked with a 150 gr Australian prime beef patty 
grilled your style, cheddar cheese, crispy bacon, fried egg, bell peppers, 
grilled onions and romaine lettuce served with homemade mustard-apple
เบอรเกอรเนื้อวัวออสเตรเลีย 150 กรัม ชีสเช็ดดาร ไขดาว เบคอนกรอบ และผักยาง 
เสิรฟพรอมแอปเปลมัสตารดซอส 

The Mode 320
150 gr pure beef burger with caramelized onions, dill gherkins, 
tomato and cheddar cheese on a toasted sesame seed bun
เบอรเกอรเนื้อวัว 150 กรัม เสิรฟพรอมหอมผัด ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ และชีสเช็ดดาร

Club Sandwich by Mode Style 230
The classic club with roasted chicken, sliced tomatoes, iceberg lettuce,
fried egg and crispy bacon
คลับแซนดวิชไกกับเบคอน เสิรฟพรอมมันฝรั่ง

Vegetarian Burger 220
150 gr mushroom and tofu burger with roasted cherry tomatoes
on a roman salad
เบอรเกอรเตาหูกับเห็ดหอมสด 150 กรัม

All sandwiches and burgers are served with French fries
แซนดวิชและเบอรเกอรทุกจาน เสิรฟพรอมมันฝรั่งทอด

THAI DISHES
Yam Woon Sen Talay 210
Spicy Thai glass noodle salad with minced pork and seafood
ยําวุนเสนทะเล

Gai Tod-Som Tum 210
Thai-style fried chicken served with green papaya salad and peanuts
ไกทอดเสิรฟพรอมสมตํา

Gai Pad Med Mamuang 220  
Stir-fried chicken with cashew nuts
ผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

Tom Yum Goong 230
Thailand’s classic hot and sour prawn soup
ตมยํากุง

Tom Kha Gai   210
Fragrant coconut cream soup with chicken
ตมขาไก

Phanaeng Nua  220
The classic Thai curry with juicy beef and peanuts in a thick homemade 
coconut curry
แพนงเนื้อ

Khao Pad
ขาวผัด
Served with:
chicken or pork ไก หรือหมู 180
prawns กุง 220

THAI DISHES
Pad Kra Pao  180
Stir-fried pork, chicken or beef with hot basil leaves
ขาวผัดกระเพราหมู ไก หรือเนื้อ

Pad See-Eew  180
Stir-fried flat noodles with pork or chicken
ผัดซีอิ้วหมู หรือไก

Pad Kra Pao and Khao Pad are served with a fried egg.
ผัดกระเพราและขาวผัดทุกจาน เสิรฟพรอมไขดาว

All our traditional dishes are served with one portion of steamed rice.
อาหารไทยเสิรฟพรอมขาวสวย

DESSERTS
Mango Sticky Rice 150
A traditional combination of ripe Thai mango, sweet sticky rice
and coconut cream sauce
ขาวเหนียวมะมวง

Chocolate Fondant 150
Warm chocolate pudding with vanilla ice cream
ช็อคโกแลตเสิรฟพรอมไอศครีมวนิลา

Selection of Ice Cream 80
Vanilla, Chocolate, Strawberry
วนิลา, ชอคโกแลต, สตอรเบอรรี่

Tiramisu 150
Traditional Italian tiramisu
เคกทีรามิสุ

Seasonal Fresh Fruit Platter 120
Assorted seasonal fresh fruits
ผลไมรวมตามฤดูกาล    

(06.30 – 22.00)

SOUPS AND SALADS
Mushroom Cream Soup 170
Wild mushroom cream soup with garlic oil essence
ซุปครีมเห็ด

Onion Soup with Asparagus 160
Slow-cooked onions with butter, thyme, leek, shallots and vegetable stock 
ซุปหัวหอมกับหนอใมฝรั่งและใบไทมสด

Caesar Salad 180
With shaved Parmesan cheese, croutons, crispy bacon and roasted 
chicken breast
สลัดซีซา กับชีสพามิแซน ขนมปงกรอบ เบคอนกรอบ และ อกไกอบ

Greek Salad 150
Cucumber, sliced tomatoes, olives and red onions with marinated 
feta cheese dressed in a red wine vinaigrette
สลัดกรีก เสิรฟพรอมขนมปง และนํ้าสลัดบัลซามิค

Traditional Caprese Salad 185
Mozzarella cheese and succulent tomatoes topped with balsamic reduction
สลัดคาปรีเซ: มะเขือเทศและชีสมอสซาเรลลา เสิรฟพรอมนํ้าสลัดบัลซามิค

Mango tiger prawn salad 320
Mango salad with tiger prawn, quinoa and tamarind paprika sauce
สลัดมะมวงสุก เสิรฟพรอมกุงลายเสือ ธัญพืช และซอสมะขาม ใสปาปริกา 

Quinoa Salad 270
Pan-fried salmon with garden salad, mixed nuts, granola, quinoa 
and orange vinaigrette
สลัดผักรวมเสิรฟพรอมแซลมอนและธัญญาพืชนํ้าสลัดสมซันควิก

Allow us to fulfil your needs – please let us know if you have 
any special dietary requirements, food allergies or intolerances.

Prices are in Thai Baht and are subject to 7% VAT and 10% service charge.
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