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Join us and make yourself
at home in the beautiful Castle.
Here patrons relax in the cozy, warm atmosphere of a grand English
country home. High ceilings and stone surfaces give the feel of an
old fortified English manor house. Guests can enjoy a pre – dinner
gin and tonic before a selection of homemade English favourites,
all in castle – like surroundings.

42

|

เชพเพิร์ดพาย (หมู)
Shepherd’s pie with pork

380

43

|

ฟิชแอนด์ชิฟสไตล์อังกฤษ
Thames Valley fish & chips
with mushy peas and tartar sauce

395

24

|

สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาทะเล
Spaghetti or Squid ink spaghetti
with salted fish and croutons

285

Shepherd’s Pie with pork
*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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Thames Valley fish & chips with mushy peas and tartar sauce

Squid ink spaghetti with salted fish and croutons.
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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APPETIZERS & SALADS

Calamari salad with lime & ginger
dressing

Spicy salmon salad

Homemade smoked salmon with Mediterranean salad

Deep fried smoked chicken wings
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

Caesar salad with soft-shell crab
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01

| ปอเปี๊ยะลาบทอด

195

02

| ยำ�วุ้นเส้น

200

03

| ลาบปลาแซลมอน

265

| ทอดมันกุ้ง
		 Fried prawn cake

220

| ปีกไก่รมควันทอด

190

Deep fried spicy spring rolls
Spicy glass noodle salad with seafood
and minced pork
Spicy salmon salad

04

05

		 Deep fried smoked chicken wings

| ปอเปี๊ยะชีสทอด
		 Deep fried cheese spring rolls
06

195

07

| ซีซ่าร์สลัดไก่อบ

235

08

| ซีซ่าร์สลัดแซลมอน

320

Classic Caesar salad with roasted chicken
and bacon

		 Caesar salad with salmon

| ซีซ่าร์สลัดปูนิ่ม
		 Caesar salad with soft-shell crab
09

340

10

| แซลมอนรมควันและสลัดผักเมดิเตอร์เรเนียน

350

11

| แซลมอนสลัดแบบญี่ปุ่น

350

		 Homemade smoked salmon with
		 Mediterranean salad
		 Japanese style salmon salad

| สลัดผักร็อคเก็ต
		 Thames Valley rocket salad

220

13

| สลัดปลาหมึกเกล็ดขนมปังทอด

220

14

| ทูน่าสลัดนิซัวร์

220

12

		 คลุกเคล้ากับน้ำ�สลัดขิงและมะนาว
		 Calamari salad with lime & ginger dressing
		 Tuna nicoise salad

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
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SOUPS
15

| ซุปฟักทองสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับขนมปังกรอบ

200

16

| ซุปหัวหอมกับชีสกราแตง

200

Pumpkin & herb soup with croutons
Traditional onion soup with cheese gratin

| ซุปเห็ด
		Mushroom soup

190

17

| ซุปข้นข้าวโพด
		Corn cream soup
18

180

19

| ซุปข้นกุ้งล็อบสเตอร์

220

20

| ต้มยำ�กุ้งใหญ่

265

21

| ต้มข่าไก่

200

22

| แกงจืดผักกาดขาวหมูสับ

180

		Lobster bisque with croutons
Tom Yam Goong
Tom Kha Kai

Clear soup with Chinese cabbage
and minced pork

Traditional onion soup with cheese gratin

PASTAS & RICE
23

| สปาเก็ตตี้ผัดปลาเค็ม

250

24

| สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาทะเล

285

25

| ลิงกัวนี หรือ สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า

265

26

| ลิงกัวนี หรือ สปาเก็ตตี้ทะเล ในซอสมะเขือเทศ

280

27

| ลิงกัวนี หรือ สปาเก็ตตี้ทะเล ในซอสใบโหระพา

280

Spaghetti or squid ink spaghetti with salted fish and croutons
Spaghetti or squid ink spaghetti with garlic, chilli and seafood

Linguini or spaghetti with bacon,
mushroom cream sauce and garlic bread
Seafood linguini or spaghetti Marinara
Seafood linguini or spaghetti with Pesto sauce

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

|

spaghetti with bacon, mushroom
cream sauce and garlic bread

Arrabbiata with Northern Thai
spicy sausage

09

|

28

| พาสต้าฟูซิลีอบหน้าแซลมอน

380

29

| สปาเก็ตตี้แพนงกุ้ง

320

30

| เพนเน่พาสต้าผัดกระเพรากุ้ง

250

31

| ลิงกัวนีหรือสปาเก็ตตี้ ผัดพริกแห้ง

265

32

| สปาเก็ตตี้อาราบิต้าไส้อั่ว

250

33

| เส้นใหญ่ราดหน้าเนื้อเซอร์ลอยด์
Fried noodle with beef sirloin
and kale soaked in gravy

380

34

| ผัดหมี่โคราช เสิร์ฟพร้อม

280

35

| ผัดไทยกุ้งสด

240

Baked fusilli with homemade
smoked salmon
Spaghetti with Prawn Panang

Penne pasta with hot basil leaves,
garlic, chili, and prawns
กระเทียม และเบคอน
Spicy linguini or spaghetti Aglio
with bacon
Arrabbiata with Northern Thai
spicy sausage

Seafood spaghetti with Pesto sauce

ส้มตำ�ไทยและแคปหมู
Korat style wok fried rice noodle
with pork served with papaya salad
and pork crackling
Pad Thai with prawns

Korat style wok fried rice noodle
with pork served with papaya salad
and pork crackling

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7%
และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพือ
่ การโฆษณาเท่านัน
้
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Yellow curry powder
fried rice with crab
meat & salted egg

Fried noodle with beef sirloin and
kale soaked in gravy

Baked fusilli with homemade smoked
salmon

36

| บะหมี่ผัดแห้งหมูสับ

200

37

| ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น

180

38

| ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ�กุ้ง

280

39

| ข้าวผัดผงกะหรี่เนื้อปู เสิร์ฟพร้อม ไข่เค็ม

280

40

| ข้าวผัดเนื้อเค็มพริกขี้หนูสด

230

41

| ข้าวผัดหมู, เนื้อ, ไก่ หรือกุ้ง

210

Stir-fried egg noodle with minced pork
Clear soup noodle with Thai meat balls
Tom Yam noodle soup with prawns

Yellow curry powder fried rice
with crab meat & salted egg
Fried rice with salted beef
and fresh chili

Fried rice with pork, beef, chicken
or prawns

Clear soup noodle with Thai meat balls

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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HOMEMADE ENGLISH DISHES,
PIES & ROASTS
42

| เชพเพิร์ดพาย (หมู)

380

43

| ฟิชแอนด์ชิฟสไตล์อังกฤษ

395

44

| พายไก่และแฮม

380

45

| ลาซานญ่าผักโขม

320

46

| ขาแกะตุ๋นแบบอังกฤษแท้ๆ

480

47

| ไก่ทอดตะกร้าสไตล์อังกฤษ

280

48

| พายผักรวมราตาตุย

180

49

| ผักโขมอบชีสทาร์ต

150

Half roasted chicken in a basket and fries

Traditional English style lamb stew
with mash potato

Shepherd’s pie with pork

Thames Valley fish & chips
with mushy peas and tartar sauce
Chicken and ham pie
with mustard cream sauce

Spinach lasagna with salad
garnish and croutons
Traditional English style lamb stew
with mash potato or spaghetti
Half roasted chicken in a basket
and fries
Ratatouille pie

		 Baked spinach and cheddar tart

Baked spinach and cheddar tart

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7%
และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพือ
่ การโฆษณาเท่านัน
้
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SANDWICHES & BURGERS

Salmon croissant

| ชีสเบอร์เกอร์เนื้อ
		 Beef cheese burger served with fries
50

Chicken Caesar tortilla

280

51

| สเต๊กแซนด์วิช

220

52

| ชีสเบอร์เกอร์หมู

250

		 Steak sandwich with
		 caramelised onion served with fries
		 Pork cheese burger served with fries

| ไส้กรอกหมูแซนด์วิช
		 Pork sausage sandwich
		 with whole grain mustard
		 and onion served with fries
53

54

| คลับแซนวิช

		 Thames Valley club sandwich
		 with chicken, bacon, cheese, egg
		 and tomato served with fries

| แฮมชีสครัวซอง
		 Melted Ham & Cheese croissant
55

56

| แป้งตอติญ่าห่อกับไก่ซีซาร์ซอส

		 Chicken Caesar tortilla

250

250

180
160

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7%
และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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FROM THE GRILL

Butter herb mustard crusted lamb rack
with Middle Eastern ratatouille,
and curry couscous
Australian T-Bone steak

57

| พอร์คชอป

490

58

| สเต๊กปลาแซลมอน

550

59

| สเต๊กทูน่าพริกไทยดำ�กับซัลซ่ากุ้ง

750

60

| สเต๊กเนื้อสันนอก ออสเตรเลีย

890

61

| สเต๊กเนื้อริบอาย ออสเตรเลีย

890

62

| สเต๊กเนื้อสันใน ออสเตรเลีย

990

63

| ทีโบน สเต๊ก

64

| ปลาหิมะย่าง เสิร์ฟพร้อมบีทรูทรีซอตโต้

Pork chop
Fillet of salmon steak
Pepper tuna steak with prawn salsa
Australian sirloin steak

Australian rib eye steak
Australian tenderloin steak
Australian T-Bone steak
และเลมอนครีมซอส
Pan-seared snow fish with beetroot
risotto, and lemon butter bleu blanc

1,300
990

| ซี่โครงแกะย่าง เสิร์ฟพร้อมราตาตุย
890
		 แบบตะวันออกกลาง และคูสคูส
Butter herb mustard crusted lamb rack
with Middle Eastern ratatouille,
and curry couscous
65

Pepper tuna steak with prawn salsa

66

| อกเป็ดย่าง เสิร์ฟพร้อมโพเลนต้า และพีช

450

67

| ไส้กรอกหมูสดย่าง

480

68

| ไส้กรอกรวมมิตรย่าง 3 อย่าง

680

Pan-seared duck breast
with orange soft polenta, peach,
and ginger jus
Grilled fresh pork sausages
Grilled mixed three sausages
of your choice Veal,
Cervelat and pork sausage

All our grilled dishes served with three sauces :
Green peppercorn, mushroom and Khao Yai sauce accompanied with mixed salad garnish.
*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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EGG MENU
| ข้าวไข่ข้น กุนเชียง, ไก่, หรือ กุ้ง
		Soft omelette with Chinese sausage, chicken or prawn on rice
69

165

70

| อาหารเช้าแบบอังกฤษ

200

71

| ไข่เบเนดิกต์ / ไข่ฟลอเรนติน

180

72

| ไข่กระทะทรงเครื่องสไตล์เทมส์วัลลีย์

180

Full English breakfast

Egg Benedict / Egg florentine
Thames Valley pan egg

SIDE DISHES
| มันฝรั่งทอด

130

| ขนมปังกระเทียม
		Garlic bread

130

73

		Fries
74

75

| มันฝรั่งอบ

		Jacket potatoes

| ผักย่างน้ำ�มันมะกอก
		Grilled vegetables
76

77

| มันฝรั่งบด

		Mashed potato

| ข้าวโพดย่างทั้งฝัก
		Corn on the cob
78

79

| สลัดผักรวม

		Mixed garden salad

| ผักผัดเนย
		Sautéed vegetables
80

81

| เห็ดออรินจิย่าง

		Grilled king oyster mushroom

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%

130
180
180
130
130
130
180

|
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THAI FAVOURITES
82

| ผัดกระเพราเป็ดพะโล้

265

83

| ไก่กรอบแกงเขียวหวาน

250

Sautéed braised duck
with hot basil leaves
Crispy chicken with green curry

Fried King prawns in salt and
chilli sauce

84

| ซี่โครงหมูอบซอสไวน์แดง

265

85

| กุ้งแม่น้ำ�ซอสพะแนง

380

86

| ผัดใบกระเพราเนื้อ, หมู หรือไก่

220

87

| กุ้งใหญ่ทอดพริกเกลือ

380

88

| กุ้งแม่น้ำ�ทอดซอสมะขามและไข่ลูกเขย

380

89

| ซี่โครงหมูอ่อนฉู่ฉี่

265

90

| ต้มยำ�กุ้งผัดแห้ง

380

91

| เนื้อสันนอกออสเตรเลียสไตล์เขาใหญ่

890

92

| ปลาแซลมอลย่างแบบญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

420

93

| เนื้อสันนอกออสเตรเลียผัดใบกระเพรา เสิร์ฟกับข้าวกล้องและไข่ต้มน้ำ�

300

94

| ผัดกระเพราเต้าหู้ทอด

200

95

| ผัดผักรวมมิตร

180

Roasted pork spare ribs
with red wine sauce
King prawns in Panang curry
Wok fried beef, chicken or pork with
Thai hot basil leaves, garlic, and chilli
Fried King prawns in salt and chilli sauce
King prawns and egg
with tamarind sauce

Red curry with pork spare ribs
Fried king prawns with Tom Yam sauce
Khao Yai style grilled
Australian sirloin steak

Sautéed braised duck with
hot basil leaves
King prawns and egg with
tamarind sauce

Grilled salmon Teriyaki served with brown rice
Stir–fried Australia sirloin steak with hot basil leaves,
garlic and chilli served with poached egg, and brown rice
Stir–fried tofu with hot basil leaves, garlic and chilli
Stir-fried mixed vegetables with oyster sauce
All Thai favourites served with steamed rice.

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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Chocolate earl grey lava

Crispy honey toast with cha thai sauce

96

| ชุดของหวานเทมส์ การ์เด้น

			 Thames Garden Set
97 | ทีรามิสุ
			 Tiramisu
98

| ซัมเมอร์ พุดดิ้ง

			 Summer pudding
99 | เค้กช็อคโกแลตลาวาไส้ เอิร์ล เกรย์
			 Chocolate earl grey lava
100

| ฮันนี่โทสต์์ราดซอสชาไทย

		
Crispy honey toast with cha thai sauce

| สติ๊กกี้ ทอฟฟี่ พุดดิ้ง
		
Sticky toffee pudding caramel sauce
101

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

Mille feuille

Summer pudding

280
250
250
175
140
160
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102

| สตรอว์เบอรี่พานาคอตต้า
		 Strawberry panna cotta

125

| มิลเฟย
		 Mille feuille

145

103

104

| บราวนี่ช็อคโกแลต

125

105

| ทาร์ตแอปเปิ้ล

125

		 Chocolate brownie
		 Apple tartlet
106

| สโคน
		Scone

125

| มากาฮง
		Macaron

125

107

108

| ผลไม้ตามฤดูกาล

120

109

| ช็อคโกแลตฟัดจ์

125

110

| สตรอว์เบอรี่ชีสเค้ก

125

		 Seasonal fresh fruit
		 Chocolate fudge
		 Strawberry cheese cake

| วาฟเฟิลเสิร์ฟพร้อมไอศกรีม
		 Waffle with ice cream
111

Apple tarlet

Tiramisu

Chocolate brownie

125

112

| ช็อคโกแลตชิปคุ้กกี้เสิร์ฟในถ้วย

125

113

| บลูเบอรี่ชีสพาย

125

114

| ฮันนี่โทสต์

175

115

| ช็อคโกแลตลาวาเค้ก

165

116

| เรดเวลเวทลาวาเค้กเค้ก
		 Red velvet lava cake

165

| เครมบูเล่ไวท์ช็อคโกแลตกับราสเบอรี่
		 Raspberry and white chocolate crème brûlée

160

		 Chocolate chip cookie in a mug
		 Blueberry cheese pie
		 Honey toast
		 Chocolate lava cake

117

118

| แอปเปิ้ลกับราสเบอรี่ครัมเบิ้ล

119

| โฮมเมดไอศกรีม

		 Apple and raspberry crumble
		 Homemade ice cream

*All prices are subject to 7% VAT and 10% service charge ราคายังไม่รวม VAT 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
*These images are intended as promotional material only ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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