
ITALIAN FOOD DELIVERY

INSALATI E ZUPPE สลัดและซุป

INSALATA DI RUCOLA 290

Rucola, cherry tomatoes, onion, walnut, mustard 
vinaigrette, crouton, cured egg yolk
สลัดผักร็อคเก็ต, มะเขือเทศเชอรร์ี่, หอมหัวใหญ่, ถั่ววอลนัท 
เสิร์ฟกับ น ้ำสลัดมัสตำร์ด ขนมปังกรอบ และไข่แดงเค็ม

INSALATA CAPRESE 290
Fresh mozzarella, heirloom tomatoes, 
extra virgin olive oil, oregano and basil
ชีสมอสซำเรลล่ำสด เสิร์ฟกับมะเขือเทศ น ้ำมันมะกอก 
ออริกำโน และโหระพำอิตำเลียน

CREMA DI FUNGHI 270
Truffle scented mushroom soup with 
garlic croutons
ซุปเห็ดและน ้ำมันทรัฟเฟลิ โรยขนมปังกระเทียมกรอบ

ANTIPASTI อำหำรเรียกน ้ำย่อย

CALAMARI FRITTI 290
Calamari rings lightly breaded and fried served with paprika 
tartare sauce
ปลำหมึกชุบแป้งทอด เสิร์ฟกับซอสทำร์ทำร์และพริกปำปริก้ำ

PARMIGIANA DI MELANZANE  290
Golden fried eggplant layered with Parmigiano Reggiano
cheese, mozzarella, basil, tomato sauce
มะเขือม่วงอบซอสมะเขือเทศ ใส่ชีสพำร์มิเจียโน ชีสมอสซำเรลล่ำ และ
โหระพำอิตำเลียน

ANTIPASTO MISTO 620
Selection of Italian cold cuts and cheeses, accompanied by 
mixed and preserved vegetables, and dried fruit
อิตำเลียนโคลดค์ัทและชีสรวม เสิร์ฟพร้อมผักดอง และผลไม้แห้ง

BURRATA E PARMA 530
Fresh burrata cheese served with thinly sliced Parma ham, 
semi-dried tomatoes, rocket leaves and toasted pine nuts

ชีสบูรำต้ำสด เสิร์ฟกับพำร์มำแฮมหมสูไลด์ มะเขือเทศตำกแห้ง ผักร็อคเก็ต 
และถั่วเม็ดสนอบ

Prices are in Thai Baht and inclusive of 7% government tax and 10% service charge.
Signature Gluten        Vegan        Vegetarian       Tree nuts      Shellfish      Dairy Free      Egg



PRIMI อำหำรคอร์สแรก

LASAGNA 390
Oven baked lasagna layered with béchamel sauce, 
Bolognese sauce and Parmigiano reggiano cheese
ลำซำนญ่ำ ซอสครีมเบชำเมล ซอสมะเขือเทศผสมเนื อววัและ
หมูบด และชีสพำร์มิเจียโน

SPAGHETTI ALLA CHITARRA 440
WITH PESTO ALLA SICILIANA 
E ARAGOSTA
“Guitar” spaghetti with pesto Sicilian style and juicy 

sautéed lobster
พำสต้ำเส้นกีตำร์ ผัดกับซอสเพสโต้สไตล์ซิซิเลียน และกุ้งล็อบ
สเตอร์

TORTELLI RIPIENI DI SALSICCIA, 390
SPINACI E RICOTTA
Handmade tortelli filled with sausage, spinach, 
ricotta, sautéed in herb butter
พำสต้ำทอร์เทลลินี่ สอดไส้ไส้กรอกหมู ผักโขม ซีสริคอตต้ำ 
และผัดกับซอสเนยแบบอิตำเลียนในสมุนไพร

TAGLIATELLE AL TARTUFO 390

Fresh tagliatelle pasta, creamy mushrooms ragout 
and truffle paste
เส้นพำสต้ำตัลเลียเตลเลสด ผัดกับครีมซอสเห็ดตุ๋นและเพส
เห็ดทรัฟเฟิล

SECONDI อำหำรจำนหลัก

COSTOLETTE DI AGNELLO 1,100
IN CROSTA DI ERBE
Herb crusted lamb chops, mashed peas, 
grilled mushrooms, salsa verde

ซี่โครงแกะอบเครื่องเทศ เสิร์ฟกับเมล็ดถั่วลันเตำบด เห็ดย่ำง 
และซอสซัลซ่ำเวอเด้

BRANZINO ALL’ACQUA PAZZA 540

Sea bass braised in a fragrant broth with mussels, 
clams, olives, capers with a slice of rustic Italian 
bread
ปลำกะพงตุ๋นในซุปหอยแมลงภู่ หอยตลับ มะกอกน ้ำ 
และเคเปอร์ เสิร์ฟพร้อมขนมปังอิตำเลียน

TONNO IN CROSTA 530
DI PISTACCHIO
Tuna breaded with pistachios, served with 

Sicilian caponata, rucola salad, orange coulis
ปลำทูน่ำอบคลุกถ่ัวพิสตำชิโอบด เสิร์ฟพร้อมผักตุ๋น
ซอสมะเขือเทศสไตส์ซิซิเลียน ผักร็อคเก็ต และซอสส้ม

Prices are in Thai Baht and inclusive of 7% government tax and 10% service charge.
Signature Gluten        Vegan        Vegetarian       Tree nuts      Shellfish      Dairy Free      Egg



DOLCI ขนมหวำน

MILLEFEUILLE ALLA CREMA 190 

Crips layers of filo, vanilla crème, pistachio 
and dried fruits
มีลเฟย 
แป้งพำยกรอบเป็นชั นสอดไส้ครีมวำนิลลำ เสิร์ฟพร้อม
ถั่วพิสตำชิโอ และผลไม้แห้ง

CANNOLI ALLA RICOTTA 190
Classic Sicilian cannoli filled with ricotta and 
pistachio
แคนโนลี
ขนมแป้งทอดกรอบสไตล์ซิซิเลียนแบบดั งเดิม สอดไส้ครีมชีสริ
คอตต้ำและถั่วพิสตำชิโอ

TIRAMISÙ 220
Mascarpone mousse, lady finger biscuits soaked 
in Illy Espresso, Kahlua, Bailey’s, and Dark Rum
ทิรำมิสุ 
ชีสมำสคำโปน บิสกิตเลดี ฟิงเกอร์ ชุบในกำแฟเอสเพรสโซ่อิลลี 
เหล้ำคำรัวร์ เหล้ำเบย์ลี่ส์ และเหล้ำดำร์ครัม

PIZZE พิซซ่ำ

MARGHERITA 200(19cm)      260(28cm)

Tomato sauce, mozzarella, basil and oregano
พิซซ่ำมำกำริต้ำ - ซอสมะเขือเทศ ซีสมอสซำเรลล่ำ โหระพำอิตำเลียน 
และออริกำโน

FAVOLA 310(19cm) 410(28cm) 

Tomato sauce, mozzarella, Parma ham, and rocket, 
Parmigiano cheese shaves
พิซซ่ำฟำโวล่ำ - ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซำเรลล่ำ พำร์มำแฮมหมู 
ผักร็อคเก็ต และชีสพำร์มิเจียโนสไลด์

CAPRICCIOSA 250(19cm)      340(28cm) 

Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, salami, 
artichokes, olives
พิซซ่ำคำปริชิโอซ่ำ - ซอสมะเขือเทศ ชีสมอสซำเรลล่ำ เห็ดแชมปิญอง 
ไส้กรอกหมูอิตำเลียน อำร์ติโชค และมะกอกน ้ำ

Place your order 30-minute in advance via call 0-5325-3666 or Line @LMCM 
Drive through service is available. Payment can be made by cash, QR code and credit card.

LE MERIDIEN 
CHIANG MAI
108 Chang Klan road, Muang,
Chiang Mai 50100
T+ 0 5325 3666
dining.chiangmai@lemeridien.com

TO ORDER

Prices are in Thai Baht and inclusive of 7% government tax and 10% service charge.
Signature Gluten        Vegan        Vegetarian       Tree nuts      Shellfish      Dairy Free      Egg


