
ORDER NOW | Available daily during 11 a.m. - 9 p.m.

Re:fuel by Aloft

All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of government taxes and service charge. ราคาดังกล่าวข้างต้นเปน็ราคาบาทไทยและรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
Please inform our staff while ordering in case you are allergic to any ingredient. กรุณาแจ้งพนักงานล่วงหน้า หากลูกค้าแพ้เครือ่งปรุง อาหารหรือไม่รับประทานอาหารชนิดใด

PHAD THAI GOONG                                        200
+ CRISPY CHICKEN WINGS
Phad Thai with shrimp, chives, peanuts,
chili flakes ผัดไทยกุ้งสด + ปกีไก่ทอด

2

GRILLED TERIYAKI SALMON                  200
+ MISO SOUP
Salmon, teriyaki sauce, steamed rice
or steamed vegetables
ข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างเทริยากิ + ซุปมิโซ

4

GREEN CHICKEN CURRY                        180
+ STIR FRIED KALE
Served with steamed rice
แกงเขียวหวานไก่ + คะน้าน้ํามันหอยเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

6

1 PHAD KA PRAO + SPRING ROLLS          180
Stir fried pork or chicken with chili, basil,
garlic, steamed rice, fried egg
ข้าวกะเพราไข่ดาว (หมูหรือไก่) + ปอเปี๊ ยะทอด

TOM YUM GOONG                                           200
+ STIR FRIED BEANS & OYSTER SAUCE
Spicy soup with prawns, steamed rice
ต้มยํากุ้ง + ผัดถ่ัวฝักยาวน้ํามันหอยเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

3

LAMB STEW + CAESAR SALAD         220
Served with mash potato
สตูแกะเสิร์ฟพร้อมมันบด + ซีซาร์สลัด

5
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JAPANESE CHICKEN CURRY                180
+ VEGETABLE GYOZA
Japanese chicken curry, potato, carrot,
steamed rice แกงกะหรีไ่ก่ญีปุ่่น + เกีย๊วซ่าผัก

87 STIR FRIED KALE WITH CRISPY         180
PORK BELLY + KHAO POD SALAD
Served with steamed rice
ข้าวคะน้าหมูกรอบ + ตําข้าวโพด

9 KIMCHI FRIED RICE                                  180
WITH PORK OR CHICKEN
+ VEGETABLE GYOZA
Fried rice with kimchi, pork or chicken, fried egg
ข้าวผัดกิมจิ (หมู, ไก่) ไข่ดาว + เกีย๊วซ่า

YAKI SOBA NOODLES                               180
+ MISO SOUP
Yaki soba noodle, pork or chicken,
in a special sauce
ยากิโซบะ (หมูหรือไก่) + ซุปมิโซ

10

TOM YUM FRIED RICE   200
WITH PRAWNS
+ STIR FRIED VEGETABLES
Stir fried tom yum flavored rice and prawns
ข้าวผัดต้มยํากุ้ง + ผัดผักรวม

11 PORK KATSU DON                                      180
Cutlet pork, Japanese rice, fried omelet,
katsu sauce
ข้าวหน้าหมูชุบแป้งทอด (คัทสึด้ง)

12



ORDER NOW | Available daily during 11 a.m. - 9 p.m.

Re:fuel by Aloft

All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of government taxes and service charge. ราคาดังกล่าวข้างต้นเปน็ราคาบาทไทยและรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
Please inform our staff while ordering in case you are allergic to any ingredient. กรุณาแจ้งพนักงานล่วงหน้า หากลูกค้าแพ้เครือ่งปรุง อาหารหรือไม่รับประทานอาหารชนิดใด

signature dish

13CHICKEN KATSU CURRY                         180
Cutlet chicken, Japanese rice,
curry with carrot and potato
ข้าวหน้าแกงกะหรีไ่ก่ทอด

MISO SEABASS                                          200
Sea bass, miso sauce, steamed broccoli,
Japanese rice
ข้าวหน้าปลากะพงซอสมิโซ

14

SMOKED SALMON SUSHI BOWL      200
Smoked Salmon, Tamagoyaki, Wakame,
Ibiko, Edamame
ข้าวหน้าปลาแซลมอนรมควัน

15


