


ALL DAY DINING
Available daily from 11.30 a.m. - 10.00 p.m.

ALL DAY BREAKFAST [ชุดอาหารเช้าตลอดวัน]

NORTHERN TREAT BREAKFAST               199
Northern Thai yellow curry noodles with chicken 
and boiled egg

ชุดอาหารเช้าเชียงใหม่ ข้าวซอยไก่ เสิร์ฟพร้อมไข่ต้ม

VANILLA PANCAKE                169
vanilla milk pancake with mango, honey, 
whipped ricotta cream and maple syrup

วานิลลาแพนเค้ก เสิร์ฟพร้อมมะม่วง น�้าผึ้ง วิปครีมและน�้าเชื่อมเมเปิ้ล

THE BIG BOY                259
scrambled eggs and Cheddar cheese on a bun 
served with bacon, sausage, sautéed mushrooms, 
baked beans and fresh salad

ไข่คนชีสเชดดาร์ เสิร์ฟบนขนมปัง พร้อมด้วยเบคอน ไส้กรอก เห็ดผัด 
ถั่วอบในซอสมะเขือเทศ และสลัดผัก

QUICHE LORRAINE               259
traditional quiche with onion and bacon 
served with fresh salad
คีชหัวหอม และเบคอนสไตล์ดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก

HAM & BRIE CHEESE FRENCH TOAST SANDWICH   199
Swiss zopf bread, ham and Brie cheese served 
with sautéed mushrooms
ขนมปังชุบไข่สไตล์ฝรั่งเศสไส้แฮม และบรีชีส เสิร์ฟพร้อมเห็ดผัด

 Pork   Healthy   Contains Nuts   Vegetarian   Spicy

“Allow us to fulfill your needs - please let one of your hosts know  if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

THE BREAKFAST SPREAD             299
Bircher muesli, salmon croissant sandwich, 
charcuterie bites, fresh baked pastries 
and mixed fruit 

ชุดอาหารเช้าสไตล์อีสติน บิเชอร์มูสลี่ แซนด์วิซครัวซองต์
แซลมอน ขนมปังหน้าแฮมหลากชนิด เสิร์ฟพร้อมชีส
เครื ่องเคียง และผลไม้รวม

FULL AMERICAN BREAKFAST                             299
two farm eggs cooked any style, bacon, sausage,  
sautéed mushrooms, grilled tomatoes, toast, baked 
beans, fresh baked pastries, fresh salad and mixed fruit

ชุดอาหารเช้าสไตล์อเมริกัน ไข่ 2 ฟอง ปรุงสุกตามสั่ง เสิร์ฟพร้อม
เบคอน ไส้กรอก เห็ดผัด มะเขือเทศย่าง ขนมปังปิ้ง ถั ่วอบในซอส
มะเขือเทศ ตระกร้าขนมปังอบ สลัดผัก และผลไม้รวม



APPETIZERS & SOUPS [ทานเล่นและซุป]

CHEESE &              300
COLD CUTS 
Camembert cheese, 
Gouda cheese, salami, 
pepperoni, crackers, 
dried fruit and nuts

โคลด์คัทส์ และชีส 
เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
ขนมปังกรอบ ผลไม้อบแห้ง 
และถ่ัว

POTATO FRIES 3 WAYS              175
French fries, potato wedges and waffle fries 
with Parmesan cheese dip

มันฝรั่งทอด 3 แบบ เสิร์ฟพร้อมชีสพาร์เมซาน

BUFFALO WINGS               190
crispy Buffalo chicken wings served with BBQ sauce 
and blue cheese dip

ไก่ทอด เสิร์ฟพร้อมซอสบาร์บีคิว และซอสบลูชีส

GYOZA                 190
Japanese pork dumplings sprinkled with 
sesame seeds and served with shoyu sauce

เกี๊ยวซ่าหมู โรยงาขาวเสิร์ฟพร้อมซอสโชยุ

POH PIA PAK                            180
vegetable spring rolls with plum sauce

ปอเปี๊ยะผัก เสิร์ฟพร้อมซอสบ๊วย

YAM RUAM MIT TALAY                250
spicy Thai mixed salad with prawns, squid, 
New Zealand mussel, minced pork, tomato, 
mushroom, chilli and lime 

ย�ารวมมิตรทะเล 

CHERRY TOMATO SALAD                210
fresh mixed cherry tomatoes, watermelon, mozzarella 
cheese, basil and Parmesan cheese, served with
bread & butter

สลัดมะเขือเทศเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมแตงโม ชีสมอสซาเรลล่า ใบโหระพา 
ชีสพาร์เมซาน และขนมปังเนย

EASTIN CHEF’S SALAD                             200
Chiang Mai farm salad leaves, cucumber, tomato, 
radish, onion, prawns, boiled egg, ham, Cheddar cheese
and corn, served with bread & butter  

อีสตินเชฟสลัด ผักสลัดสดจากฟาร์มเชียงใหม่ แตงกวา มะเขือเทศ เรดิช 
หัวหอม เสิร์ฟพร้อมกุ้ง ไข่ต้ม แฮม ชีสเชดดาร์ ข้าวโพดหวาน และ
ขนมปังเนย

CAESAR SALAD                200
romaine, iceberg and radicchio tossed with traditional 
Caesar dressing and topped with grilled chicken and 
bacon, served with bread & butter  

ซีซาร์สลัด เสิร์ฟพร้อมไก่ย่าง เบคอน และขนมปังเนย

SALADS & COLD CUTS [สลัดและย�า]

 Pork   Healthy   Contains Nuts   Vegetarian   Spicy

“Allow us to fulfill your needs - please let one of your hosts know  if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

TOM YUM      290
GOONG
spicy and sour soup 
with river prawns 
or mixed seafood, 
Thai herbs and 
mushrooms

ต้มย�ากุ ้งแม่น�้า หรือทะเล



HAWAIIAN PIZZA                  375
tomato sauce, mozzarella cheese, squid, prawns, 
mussels, peas, bell pepper, ham and pineapple
พิซซ่าฮาวายเอี้ยน ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลล่า ปลาหมึก กุ้ง 
หอยแมลงภู่ ถั่ว พริกหวาน แฮม และสับปะรด

MARGHERITA PIZZA                300
tomato sauce, mozzarella cheese, tomato, 
oregano and basil

พิซซ่ามาการิต้า ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลล่า มะเขือเทศ 
ออริกาโน่ และใบโหระพา

PENNE BOLOGNESE              300
penne with rich tomato sauce and minced beef ragout 
served with Parmesan cheese

เพนเน่ซอสโบโลเนส ซอสมะเขือเทศเนื้อสับ เสิร์ฟพร้อมชีสพาร์เมซาน

SPAGHETTI CARBONARA                300
spaghetti with a classically creamy mix of crispy bacon 
and Parmesan cheese  

สปาเก็ตตี้คาโบนารา 

BIG BITES [อิ ่มค�าโต]

 Pork   Healthy   Contains Nuts   Vegetarian   Spicy

“Allow us to fulfill your needs - please let one of your hosts know  if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

DOI ANG KHANG              300
CLUB SANDWICH
triple club sandwich with grilled 
chicken breast, bacon and fried 
egg served with French fries

แซนด์วิชดอยอ่างขาง 3 ช้ัน อกไก่ย่าง 
เบคอน และไข่ดาว เสิร์ฟพร้อม 
เฟรนช์ฟรายส์

EASTIN BEEF BURGER       420
Australian beef patty, Cheddar cheese, 
kimchi, lettuce and tomato on 
a carrot sesame bun

อีสตินเบอร์เกอร์ เน้ือออสเตรเลีย ชีสเชดดาร์ 
กิมจิ ผักกาดแก้ว มะเขือเทศ เสิร์ฟบน
ขนมปังแครอท งา



SPOON & SPICES  [อาหารจานเดียว ไทย-เทศ]

 Pork   Healthy   Contains Nuts   Vegetarian   Spicy

“Allow us to fulfill your needs - please let one of your hosts know  if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

KHAO PAD ROD FAI    220
Thai fried rice with chicken  
or pork   served with a fried egg 
and grilled pork skewers

ข้าวผัดรถไฟ ไก่หรือหมู 
เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว และหมูปิ ้ง

PAD THAI GOONG           270
wok-fried Thai-style noodles  
with river prawn, peanuts and  
tamarind sauce

ผัดไทยกุ้งสด 

KHAO PAD KRAPAO      200
chicken or pork  stir-fried 
with chilli and hot basil served  
with steamed rice and a fried egg

ข้าวกะเพรา ไก่หรือหมู เสิร์ฟพร้อมไข่ดาว

BRAISED BEEF SHORT RIB        390
braised beef short rib with asparagus and 
potato purée, served with bread & butter  
เนื้อซี่โครงตุ๋น เสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่ง มันบด 
และขนมปังเนย

KUROBUTA PORK CHOP          370
grilled pork chop with pepper sauce, 
sautéed mushroom and asparagus, served 
with bread & butter  
สเต็กซี่โครงหมูคุโรบูตะ ซอสพริกไทย 
เสิร์ฟพร้อมเห็ดผัด หน่อไม้ฝรั่ง และขนมปังเนย



SWEETS & FRUIT [ของหวาน]

 Pork   Healthy   Contains Nuts   Vegetarian   Spicy

“Allow us to fulfill your needs - please let one of your hosts know  if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

CROISSANT CUBE      180
croissant toast with butterfly pea 
custard and caramel served with 
vanilla ice cream

คิวบ์ครัวซองต์อบกรอบ ไส้สังขยาอัญชัน 
และคาราเมล เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลา

FRUIT PLATTER  150
local Chiang Mai seasonal fruit 

ผลไม้ตามฤดูกาลเชียงใหม่

CRUFFIN          65
homemade cruffin with 
pandan or Thai tea custard
ครัฟฟิน ไส้สังขยา หรือชาไทย

HOMEMADE ICE CREAM 60 (per scoop)
vanilla, dark chocolate or coconut ice cream   

ไอศกรีมโฮมเมด 1 สกู๊ป 
รสวานิลลา ดาร์กช็อกโกแลต หรือมะพร้าว

CHOCOLATE FONDUE       300
(for 2 persons)  
chocolate pot served with marshmallows, 
strawberries, brioche toast, macarons, 
rum balls and ice cream

ช็อกโกแลตฟองดู เสิร์ฟพร้อมมาชเมลโล  
สตรอเบอร์รี่ ขนมปังอบ มาการอง รัมช็อกบอล  
และไอศกรีม



PINTO SET [ชุดอาหารปิ่นโต]

 Pork   Healthy   Contains Nuts   Vegetarian   Spicy

“Allow us to fulfill your needs - please let one of your hosts know  if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.”
PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

LANNA PINTO SET           290
please select 1 main dish
red curry with smoked duck or Northern-style 
spicy pork curry  served with Lanna sausage,
green chilli dip, boiled egg, steamed Royal 
Project vegetables, crispy pork skin and 
steamed sticky rice

ชุดปิ่นโตอาหารล้านนา เลือกอาหารจานหลัก 1 อย่าง 
ระหว่าง แกงเผ็ดเป็ดย่าง หรือแกงฮังเลหมู เสิร์ฟพร้อม 
ไส้อั่วหมู น�้าพริกหนุ่ม ไข่ต้ม ผักโครงการหลวงนึ่ง แคบหมู 
และข้าวเหนียว

WESTERN PINTO SET    290
please select 1 main dish
penne Bolognese or spaghetti carbonara  
served with Caesar salad, pumpkin soup and 
pandan cake

ชุดปิ่นโตอาหารยุโรป เลือกอาหารจานหลัก 1 อย่าง ระหว่าง 
เพนเน่ซอสโบโลเนส หรือสปาเก็ตตี้คาโบนารา เสิร์ฟพร้อม
ซีซาร์สลัด ซุปฟักทอง และเค้กใบเตย

THAI PINTO SET     290
please select 1 main dish
stir-fried noodles or fried rice with prawns
served with vegetable spring rolls and spicy green 
curry with chicken or pork  

ชุดปิ่นโตอาหารไทย เลือกอาหารจานหลัก 1 อย่าง 
ระหว่าง ผัดซีอิ้วกุ ้ง หรือ ข้าวผัดกุ้ง เสิร์ฟพร้อมปอเปี๊ยะผัก 
และแกงเขียวหวานไก่หรือหมู

COMBO PINTO SET               400
(for 2 persons) 
spicy seafood soup; Pad Thai with prawns;  
wok-fried chicken with cashew nuts, bell peppers, 
spring onion and chilli paste; and spicy Thai  
salad with grilled pork  or seafood

ชุดปิ่นโตคอมโบ ส�าหรับ 2 ท่าน 
ต้มย�าทะเล ผัดไทยกุ้งสด ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 
เสิร์ฟพร้อมย�าหมูย่าง หรือย�าทะเล

All Pinto Sets come with mixed fruit [ชุดปิ่นโตทั้งหมด เสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล]



DRINK LIST
SIGNATURE COCKTAILS

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

PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

ZEED SIP    280
vodka, triple sec, 
Ichitan tea, passion fruit, 
chilli flakes

T VODKA      280
vodka, triple sec, 
Ichitan tea, sweet basil 

TAN TAN     280
gin, dry vermouth, 
jasmine syrup

EASTIN MARTINI  280
vodka, strawberry liqueur, 
Baileys



61. TIFFANY’S 
BREAKFAST
ENGLISH 
BREAKFAST 
(ORGANIC)

90

65. DUKE’S 
BLUES
EARL GREY  
(ORGANIC)

90

66. BEEEEE 
CALM
CHAMOMILE 
INFUSION 
(ORGANIC)

90 

63. PEACH 
MONKEY PINCH 
PEACH 
OOLONG

90

67. MERRY
PEPPERMINT 
HERBAL 
INFUSION 
(ORGANIC)  

90

68. DRAGON
PEARL JASMINE
CHINESE
GREEN TEA 
WITH JASMINE
(ORGANIC) 

90

64. LYCHEE 
WHITE PEONY
LYCHEE 
FLAVOURED 
WHITE TEA 
(ORGANIC)

90

     HOT      ICED

50. CAFÉ LATTE    80      90

51. CAPPUCCINO    80      90

52. ESPRESSO     80      90

53. DOUBLE ESPRESSO   80      90

54. CAFÉ MOCHA    80      90

55. ESPRESSO MACCHIATO   80      90

56. AMERICANO    80      90

PEACH TEA

COFFEE
 CAFÉ LATTE 

LOCAL TEA 

EARL GREY    90 

ENGLISH BREAKFAST   90 

OOLONG    90

LEMONGRASS   90 

PEPPERMINT   90 

JASMINE GREEN TEA  90 

PEACH    90 

LONGAN     90

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

PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

62. TOWERING 
KUNG FU 
KEEMAN 
CONGU 
BLACK TEA   

90



BEER
SINGHA           120

TIGER           120 

HEINEKEN          120

ASAHI                              130

SAN MIGUEL LIGHT   130                                                                                                                                              

                                                                                      

GIN
BURNETT’S         220 

MARTIN MILLER’S        240 

RUM
FLOR DE CAÑA 4 YEAR OLD      220

DIPLOMATICO RESERVA   260
EXCLUSIVA   

VODKA
RUSSIAN STANDARD ORIGINAL    240

TEQUILA
LUNAZUL BLANCO         220 

     

BOURBON
EVAN WILLIAMS          220
BLACK LABEL

COGNAC
HINE RARE VSOP        270

LIQUEURS
BAILEYS           220

BENEDICTINE D.O.M         260

MALIBU           260

CLASSIC MOJITO           240
rum, fresh lime, brown sugar, 
fresh mint leaves

PASSION FRUIT MOJITO       240
rum, fresh lime, brown sugar, 
fresh mint leaves, passion fruit

DRY MARTINI          240
gin, dry vermouth

VODKA MARTINI         240
vodka, dry vermouth

COSMOPOLITAN         240
vodka, triple sec, lime juice, 
cranberry juice

SEX ON THE BEACH         240
vodka, peach liqueur, 
orange juice, cranberry juice
 
MANGO DAIQUIRI         240
rum, triple sec, mango, lime juice

BANANA DAIQUIRI         240
rum, triple sec, banana, lime juice

MAI TAI           240
rum, triple sec, orange juice, 
pineapple juice

PIÑA COLADA           240
rum, coconut rum, 
pineapple juice, coconut milk

LONG ISLAND ICED TEA        240
gin, rum, vodka, tequila, 
triple sec

CLASSIC MARGARITA         240
tequila, syrup, lime juice

THE CLASSIC COCKTAILS

WATER
EASTIN TAN WATER      30

PH PLUS ALKALINE WATER  50

SPARKLING MINERAL WATER

SAN PELLEGRINO (500 ml)        150

SAN PELLEGRINO (750 ml)        180

MOCKTAILS 

T SANGRIA          140
Ichitan tea, apple juice, 
orange juice 

T HANGOVER KILLER        140
orange juice, carrot juice, 
garlic

T PARTY           140
passion fruit, lychee, 
apple cider

T PUNCH          140
rambutan, orange juice

VIRGIN MOJITO          140
mint, lime, brown sugar

SHIRLEY TEMPLE        140
Sprite, cherry juice, lime juice

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

PRICES ARE NET AND INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE AND APPLICABLE GOVERNMENT TAX.

JUICES
CHILLED JUICE        90
apple, pineapple, guava, 
orange, mango or fresh coconut

BLENDED JUICE      120
watermelon, cantaloupe, 
mango, pineapple, coconut, 
banana or mixed fruit

SOFT DRINKS
COKE           50

COKE ZERO          50

SPRITE            50

SODA            50

TONIC          50

SMOOTHIES
ORANGE & MANGO 120
orange, mango, yoghurt,
milk, syrup

WATERMELON & BERRY  120
watermelon, mixed berries, 
yoghurt, milk, syrup

BANANA & GINGER  120
banana,ginger, yoghurt, 
milk, syrup

LYCHEE & MELON        120
lychee, melon, yoghurt, milk, 
syrup

Scan Here for 
Our Wine List




