
A BALANCED START

BIRCHER MUESLI
Young green apple, plain yogurt, sundried Khao Lak fruits 
ธัญพืชผสมโยเกิร์ตเสิร์ฟ กับผลไม้แห้งและแอปเปิ้ลเขียว

FRUIT & NUTS WITH YOGURT 
Plain low fat or fruit yogurt with flax and pumpkin seeds, banana, raisins
โยเกิร์ต เสิร์ฟกับสลัดผลไม้ เมล็ดต้นปอป่าน เมล็ดฟักทอง กล้วยหอม ลูกเกด

PANCAKES
Pancakes served with honey or maple syrup & butter
แพนเค้ก เสิร์ฟกับน ้าหวานเมเปิล น ้าผึ้ง และเนย

CEREAL WITH HOT OR COLD MILK
Sliced banana or mango อาหารเช้าธัญพืชเสิร์ฟกับกล้วยหอม หรือ มะม่วงสุก

Cornflakes, rice Krispies, all-bran, cocoa, frosted flakes, raisin bran
ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวพอง ธัญพืชรวม ช๊อคโกแล็ตอบกรอบ ข้าวโพดอบกรอบรสผลไม้ ธัญพืชผสมลูกเกด

MILK SELECTION : SOYMILK, FULL CREAM, LOW FAT เสิร์ฟกับนมร้อน เย็น หรือ นมถั่วเหลือง

LOCAL SEASONAL FRUIT PLATE ผลไม้ตามฤดูกาล 
All fruits locally sourced from Phang Nga province

Pineapple, mango, ripe papaya, dragon fruit and passion fruit

EGGS
TWO EGGS ANY STYLE

OMELET, FRIED, SCRAMBLED, BOILED OR POACHED
ไข่ม้วนออมเลท ไข่ดาว ไข่คน ไข่ต้ม หรือ ไข่ดาวน า้

Selection of ingredients: ham, mushroom, onion, pepper, tomato, cheese, 

chili, fresh coriander
เลือกส่วนผสมของเมนูไข่ เช่น หมูแฮม เห็ดย่าง หอมใหญ่ พริกหยวก มะเขือเทศ ชีส พริกขี้หนู ผักชี

American bacon or chicken or pork sausage with grilled tomato and hash 
brown เบคอนย่างกรอบ หรือ ไส้กรอก หมู หรือ ไก่ มะเขือเทศย่าง มันฝร่ังทอดกรอบ

INTERNATIONAL CLASSICS

EGGS BENEDICT ไข่ดาวน า้
Using two local products for cooking poached eggs served with English 

muffin, Hash brown, crispy bacon and Hollandaise sauce
ไข่ดาวน ้า เสิร์ฟบนขนมปังมัฟฟิน กับมันฝร่ังทอดกรอบ เบคอนย่าง และซอสไข่แดง

CHARCUTERIE อาหารจานแฮม
Classic charcuterie and cheese with gherkins
เนื้อหมูรมควัน เสิร์ฟกับชีสชนิดต่างๆ และแตงกวาดอง

CROQUE MADAME                                                                                   
Baked butcher ham & cheddar cheese, Mornay sauce & fried egg
แฮมแซนด์วิช อบพร้อมกับเช็ดด้าชีสและโมเนย์ซอส

CRAFTED BAKERY เบเกอรีท าสดใหม่
All of our bakery items are freshly crafted and baked in-house
ขนมปังทุกชนิดมีการท าสดใหม่ทุกวัน

MUFFIN มัฟฟิน
Chocolate muffin or blueberry muffin ช๊อคโกแลตมัฟฟิน บลูเบอรร่ีมัฟฟิน

TOAST ขนมปังป้ิง
White or whole wheat ขนมปังปิ้ง หรืออบ ขนมปังธัญพืชอบ

ROLLS โรล
White soft roll, whole-wheat hard roll ขนมปังนิ่ม ธัญพืช

DANISH แดนิช
Fresh fruit & vanilla cream, cinnamon roll 
ขนมพายอบรสผลไม้สด และวนิลาครีม ขนมพายอบรสกานพลู

CROISSANT ครัวซ็อง
Butter croissant or Pain au chocolat served with jam, honey and butter
ขนมอบเนยกรอบ ขนมอบกรอบรสช๊อคโกแล็ต เสิร์ฟกับแยมผลไม้ หรือเนยจืด

BREAD ขนมปัง
Sunflower & flax seed 
ขนมปังธัญพืช อาทิเช่น เมล็ดทานตะวัน และเมล็ดแฟลกซ์

GLUTEN FREE BREAD
ขนมปังไร้แป้งสาลี ไข่ นม ถั่ว

WELL-BEING

HEALTHY SMOOTHIE สมูตต้ีเพ่ือสุขภาพ

Papaya and almond milk smoothie with Granola
มะละกอ ธัญพืช และนมถั่วแอลม่อนปั่น

HEALTHY BREAD ขนมปังอบธัญพืช

Homemade dark rye bread, tangerine marmalade and vegan butter
ขนมปังธัญพืช เสิร์ฟกับแยมผิวส้ม และเนยธัญพืช

LOW FAT YOGHURT โยเกิร์ต
Zero fat yoghurt, sliced seasonal fruit of your choice
โยเกิร์ตไร้ไขมัน เสิร์ฟกับสลัดผลไม้

HEALTHY PUDDING 
Chai pudding with coconut milk and fresh mango
เม็ดแมงลักหมักน ้ากะทิ เสิร์ฟกับมะม่วงสุก

SALAD

Assorted salad leaves with barley and seeds, choice of dressing
สลัดผักเพื่อสุขภาพ เสิร์ฟกับข้าวบาร์เลย์ เม็ดธัญพืช และน ้าสลัด

CHEF’S SIGNATURE DISHES
เมนูแนะน าจากเชฟ

KHAO LAK FRITTATA ไข่กระทะ
Egg whites with minced pork, pork wrap, coriander, basil, morning glory 
ไขก่ะทะ : ไข่ขาว หมูสับ โหระพา ผักบุ้ง ผักชี หมูยอ

FRENCH TOAST ขนมปังอบเนยชุบไข่
Sliced bread soaked in eggs and butter then pan fried served with local Thai 

pineapple compote, coconut and honey
ขนมปังอบเนยชุปไข่ย่าง เสิร์ฟกับสับปะรสเชื่อม แยมมะพร้าว และน ้าผึ้ง

BELGIAN WAFFLE เบลเย่ียมวฟัเฟิล 
Belgian waffles with fresh fruit, sesame seeds and caramel
เบลเย่ียมวัฟเฟิลกรอบ เสิร์ฟกับกล้วยหอม งาคั่ว และน ้าตาลเชื่อม

ROTI โรตี                                                                                                                         
Crispy street food style pancake with egg, banana, sweet condensed milk & 

white sugar
โรตีใส่ไข่เสิร์ฟพร้อมกล้วยหอมและนมข้นหวาน

REGIONAL CLASSICS
อาหารไทยคลาสสิค

KHAO TOM ข้าวต้มกุ๊ย 

Boiled Jasmine rice with traditional condiments with sweet soy pork, pickled 

cabbage with ginger, salted eggs, sautéed morning glory 
ข้าวต้มกุ๋ย เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง (หมูหวาน, ย าผักกาดดอง, ไข่เค็ม, ผัดผักบุ้ง)

KHAO RAD GAENG ข้าวราดแกง 
Thai rice with curry of the day, Green or Red curry with Thai omelet
ข้าวสวยราดกับแกงเขียวหวาน หรือ แกงเผ็ด ของแต่ละวัน เสิร์ฟพร้อมกับไข่เจียว

KHAO PAD ข้าวผัด 
Fried rice with vegetables or chicken, egg, tomato with sliced cucumber and 
spring onions ข้าวผัดไก่ไข่ดาว หรือ ข้าวผัดผักใส่ไข่

THAI CONGEE โจ๊ก 
Your choices of meat: pork, chicken or prawns with a variety of Thai condiments 

and toppings such as salted egg, sliced ginger, celery and a selection of 
condiments โจ๊กหมู หรือ ไก่ เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ อาทิเช่น ไข่เค็ม ขิงซอย ต้นหอม

KHAO KHAI JEOW ข้าวไข่เจียว
Thai-style omelet with red shallots, minced pork and fresh Thai herbs served with 

steamed rice and chili sauce
ข้าวไข่เจียวหมูสับสมุนไพร

THAI NOODLE SOUP ก๋วยเต๋ียวน า้ 
Thai-style noodle soup with Chinese cabbage, Bok Choy, bean sprouts, chicken 

broth and pork, chicken or vegetables served with fish or meat ball.

Glass noodles, rice noodles or egg noodles
ก๋วยเตี๋ยวน ้า หมู ไก่ หรือ ผัก

KANOM JEEN NAM YA ขนมจีนน า้ยา
Southern Thai curry with rice noodles served with boiled egg and fresh vegetables
ขนมจีนน ้ายาแกงใต้ เสิร์ฟกับไข่ต้มและสมุนไพร

MEE SAPAM  ผัดหม่ีสะป า (Vegetarian / Vegan option available)                            

Wok fried egg noodles with chicken, vegetables, light soy sauce & poached egg
ผัดหมี่สะป าใส่ไก่ เสิร์ฟพร้อมไข่ลวก

OLIVE ITALIAN RESTAURANT | ห้องอาหารโอลีฟ อิตาเลียน
BREAKFAST OPEN FROM 6:30 HRS to 10:30 HRS 

vegan, vegetarian, nuts, dairy, wheat, pork, shellfish, fish, soy, peanuts,  eggs 

ราคาทีแ่สดงนีเ้ป็นสกุลเงนิ บาท ยงัไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าบรกิาร 


