
THE GLASS HOUSE
        THB
AMERICAN BREAKFAST                               165
• 2 fresh farm eggs cooked any style served with bacon,
   sausages, grilled tomato and hash brown potatoes
• toast with butter, marmalade, jam and honey
• fresh cut fruits
• your choice of chilled fruit juice: orange or pineapple
• coffee or tea with whole milk or skimmed milk
อาหารเชาแบบอเมริกัน :
• ไขสองฟองปรุงสุกตามส่ังเสิรฟพรอมเบคอนไสกรอกมะเขือเทศยาง และมันฝร่ังแฮชบราวน
• ขนมปงปงพรอมเนย, มารมาเลด, แยม และน้ําผ้ึง
• ผลไมสด 
• น้ําผลไมใหเลือกไดแก น้ําสม หรือสับปะรด
• กาแฟ หรือชาเสิรฟพรอมนมสด หรือนมพรองมันเนย

(11.30 a.m. – 10.00 p.m.)

WESTERN FAVOURITES 

THB
CAESAR SALAD        160                                                          
The classic Caesar topped with Parmesan cheese,
garlic croutons and crispy bacon
สลัดซีซาร ชีสพารเมซาน ขนมปงกระเทียมกรอบ และเบคอนกรอบ
+ add grilled chicken.         175                                                                                                                    
เลือกทานคูกับเน้ือไกยาง

GLASS HOUSE SUPER BURGER      300                                                                                                     
100% freshly-ground prime Australian beef
patty topped with bacon, fried egg,
BBQ sauce and melted Cheddar cheese 
served with steak fries
กลาสเฮาส ซุปเปอร เบอรเกอร เบอรเกอรเน้ือวัวออสเตรเลีย เบคอน
ไขดาว ราดซอสบารบีคิว และชีสเชดดาร เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส

CLUB SANDWICH      160                                                                                                                              
three layers of whole wheat toast with
crispy bacon, Emmental cheese, lettuce,
marinated roasted chicken breast and
fried egg served with steak fries
คลับแซนดวิช ขนมปงโฮลวีทอบกับไกหมักยาง เบคอนกรอบ
ชีสเอ็มเมลตาล ผักกาด ไขดาว และเฟรนชฟรายส

FISH N’ CHIPS    200 
battered snapper fillet served with steak fries 
and tartar sauce 
ฟชแอนดชิพ ปลากะพงทอดกรอบ เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส

THB
SPAGHETTI OR PENNE PASTA  125
with your choice of carbonara, pesto 
or tomato sauce
เสนเพนเนหรือเสนสปาเก็ตต้ี
ซอส: ซอสคาโบนารา, ซอสเพสโต ใบโหระพา และซอสมะเขือเทศ

SPAGHETTI PAD KEE MAO    160
Thai spicy spaghetti with pork
and Thai herbs
สปาเก็ตต้ีผัดข้ีเมาหมู

THB
SALMON STEAK   260                                                                                                                                        
Grilled salmon with marinated herbs
served with saffron sauce
สเต็กแซลมอนยาง หมักสมุนไพร เสิรฟพรอมซอสหญาฝร่ัน

CHICKEN BREAST           165                                                                                                                            
Grilled chicken breast marinated with 
herbs and spices served with mushroom sauce
สเต็กอกไก หมักสมุนไพรยาง เสิรฟพรอมซอสเห็ด

PASTA

FROM THE GRILL

All dishes are served with your choice of:
baked potato, mashed potatoes, steak fries
or butter rice
เมนูสเต็กทุกเมนูเลือกเสิรฟพรอม
อาหารเคียง: มันฝร่ังอบ มันฝร่ังบด เฟรนชฟรายส หรือขาวผัดเนย

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

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

: Spicy: Vegetarian : Pork : Beef: Contains nut



THAI CURRIES

THB
GAENG KIEW WAAN   145 
chicken, pork     or beef in a green curry 
with Thai eggplant served with 
steamed jasmine rice
แกงเขียวหวานไก หมู หรือเน้ือ เสิรฟพรอมขาวสวย

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

: Spicy: Vegetarian : Pork : Beef: Contains nut

THB
POH PIA THORD            150                                                                                                                      
Deep-fried spring rolls filled with vegetables
and served with a sweet chili dip
ปอเปยะผักทอด

THB
SOM TAM GAI YANG    165                                                                                                                   
papaya salad served with grilled chicken
สมตําไกยาง

THAI APPETISERS

THE GLASS HOUSE

SOMTAM

THB
PAD THAI GOONG              150                                                                                                                    
fried rice noodles with prawnsand bean sprouts
ผัดไทยกุงสด

GAI PAD MED MAMUANG     165                                                                                                                    
stir-fried chicken with cashew nuts and 
dried chili served with steamed jasmine rice
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต เสิรฟพรอมขาวสวย

KHAO PAD     160                                                                                                                                                
fried rice with your selection of chicken,
pork    , beef    , prawns or crab meat topped
with a fried egg
ขาวผัดไก หมู เน้ือ กุง หรือเน้ือปู เสิรฟพรอมไขดาว

PAD KRA PAO      160
stir- fried chicken, beef     or pork
with hot basil and chilli, served with
steamed jasmine rice and a fried egg
ขาวราดกะเพราไก เน้ือ หรือหมู เสิรฟพรอมไขดาว

LAD NAH     145
thick stir-fried noodles in a light oyster sauce 
with chicken or pork   
ราดหนาไก หรือหมู

PAD SE-EIW       145
thick stir-fried noodles with dark soy sauce
and chicken or pork  
ผัดซีอ๊ิวไก หรือหมู

RICE AND NOODLES

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

THAI SOUP

THB
TOM YUM GOONG    165 
Thailand’s favourite soup brimming 
with juicy sour prawns, lemongrass, 
galangal and kaffir lime leaves 
ตมยํากุง 

TOM KHA GAI    160 
chicken in coconut milk soup 
with galangal and kaffir lime leaves
ตมขาไก

THB
ICE CREAM  80
Your selection of vanilla, strawberry 
or chocolate       
ไอศกรีมรสวานิลลา สตรอเบอรร่ี หรือช็อกโกแลต   

SEASONAL FRUIT PLATTER 90 
freshly sliced seasonal fruits
ผลไมรวมตามฤดูกาล

BANANA SPLIT 90
chocolate and vanilla ice cream, banana, 
whipped cream and chocolate sauce 
ไอศกรีมบานานาสปริท

TIRAMISU 180
espresso and liqueur-soaked sponge cake 
with mascarpone cream
ทิรามิสุ

DESSERTS


