
KATA MENU
CHOOSE 3 DISHES AND 1 DESSERT

MAIN DISH (CHOOSE 3 DISHES)
จานหลัก (เลือก 3 รายการ)

THB 950 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

 THAI CHICKEN SATAY / THB 290

ไกสะเตะ
with peanut sauce and vegetable pickles

 BEEF BURGER / THB 430

แฮมเบอรเกอรเนื้อ
200 g Australian ground beef in a sesame bun
with lettuce, tomato, onion and your choice of
steak fries or French fries

 
CHICKEN BURGER / THB 330

แฮมเบอรเกอรไก
Minced chicken in a sesame bun with lettuce,
tomato, onion and your choice of steak fries
or French fries

TUNA CHEESE MELT / THB 330

แซนวิชทูนาชีส
Focaccia bread filled with tuna and melted
cheddar cheese served with French Fries

RELAX BAY CLUB SANDWICH / THB 360

คลับแซนวิช
Toasted French country bread, fried egg, bacon,
chicken, tomato and lettuce,
served with French fries

If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

 TOM YUM GOONG / THB 320

ตมยํากุง
Spicy prawn soup with lemongrass, ka�r lime
leaves, straw mushrooms and chili paste

 MACHO NACHOS / THB 300

นาโชตอรติญาขาวโพดกรอบ
Corn tortilla chips topped with cheese sauce, tomato salsa,
black olives, jalapenos, guacamole and sour cream

 VEGETABLE SPRING ROLLS / THB 200

ปอเปยะทอด
Deep-fried vegetable spring rolls with sweet-chili sauce

 BBQ CHICKEN WINGS / THB 370

ไกทอด
Deep fried BBQ Chicken wings serve with chili sauce

 VEGETABLE SAMOSA / THB 200

ซาโมซากระหรี่ปปสไตลอินเดีย
Deep fried cumin spiced potato parcels
served with Indian mint sauce

29 Soi Karon Nui, Karon
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 INDIAN BUTTER CHICKEN / THB 380

แกงไกสไตลอินเดีย
Tandoori chicken pieces braised in butter curry
served with white rice, raita and mixed chutney 

 SPAGHETTI AGLIO E OLIO / THB 300

สปาเก็ตตี้ผัดเบคอน พริกแหงกระเทียม
Olive oil with bacon, garlic and chili

 SPAGHETTI OR PENNE / THB 350

สปาเก็ตตี้ หรือ เพนเน
• Bolognese ซอสเนื้อ - a rich beef meat sauce

• Carbonara ซอสคารโบนารา - cream sauce with garlic,

 onion and pork bacon

• Marinara ซอสทะเล - sautéed squid, mussels, prawns

 and fish with chilies and tomato sauce

 KHAO PAD KA-PROW / THB 320

ผัดกะเพรา (หมู, ไก, เนื้อ หรือกุง ราดขาวพรอมไขดาว)
Stir-fried choice of pork, chicken, beef or shrimps
with hot basil leaf, chili and oyster sauce served with
steamed rice and fried egg

 SALMON TATAKI / THB 390

ยําแซลมอนทาทากิ
Wakame seaweed salad, ginger, sesame seeds
and ponzu sauce

 CAESAR SALAD / THB 280

ซีซารสลัด
Young romaine lettuce tossed with caesar dressing, 
bread croutons, anchovies, shaved parmesan

 YAM TALAY-TAI / THB 300

ยําทะเลใต
Spicy salad with mixed seafood and fresh herbs

 PHAD THAI / THB 320

ผัดไทภูเก็จ (ไก, กุง)
Thai style fried rice noodles and beansprouts 
with your choice of prawn or chicken

 KHAO PAD / THB 300

ขาวผัดนายหัว (หมู, ไก หรือกุง
Wok-fried rice with vegetables, spring onions,
eggs and your choice of pork, chicken or prawns



If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

29 Soi Karon Nui, Karon
Muang Phuket 83100 Thailand

T  +66 76 370 100
F  +66 76 341 583

lemeridienphuketbeachresort.com

• The restaurant will hold the table for 15 minutes from the reservation time. Please arrive at least 5 minutes early or make changes to your reservation time.
 ทางรานขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บโตะไวใหลูกคา 15 นาที นับจากเวลาจอง เพื่อประโยชนของทาน กรุณามาถึงที่รานกอนวลาจองอยางนอย 5 นาที

• Customers can take away the food they cannot finish at the restaurant. But there might be packaging cost according to Restaurant price.
 กรณีลูกคาทานอาหารไมหมด สามารถหออาหารกลับบนได โดยจะมีคาบรรจุภัณฑ ตามราคาที่รานอาหารกําหนด

• Any extra adult above the maximum number of adults for each Party Pack is entitled to pay an additional fee equivalent to Party Pack price per head
 or otherwise stated. (Adult = height is over 130 cm.)
 จํานวนแขกผูใหญที่เกินจากจํานวนที่จองไว สําหรับ Party Pack จะตองจายเพิ่ม เทียบเทากับราคา Party Pack ตอหัว หรือระบุไวเปนอยางอื่น (ผูใหญ = สวนสูงมากกวา 130 ซม.)

• Orders outside this menu may be subject to the service charge / VAT according to the restaurant's policy.
 ราคาอาหารที่ลูกคาสั่งนอกเหนือจากเมนูนี้ จะมีคาเซอรวิสชารจและภาษีมูลคาเพิ่ม

• Children is allowed to join the table booked with Party Pack package but not included in the required number of adults for each Party Pack.
 (Children = height is 130 cm and below.)
 เด็กสามารถรวมโตะที่จองแพ็กเกจ Party Pack ได แตไมนับรวมกับจํานวนผูใหญสูงสุดตอแพ็ก (เด็ก = ความสูง 130 ซม. และตํ่ากวา)

• Restaurant has the right to reject customers who bring more guests than reservation indicated. Party size must be modified via booking prior to being seated.
 ลูกคาจะตองเปลี่ยนจํานวนที่นั่งกอนถึงเวลาการจอง มิฉะนั้นรานอาหารสามารถปฏิเสธลูกคาที่มาเกินจํานวนที่นั่งที่จองไวได

• This promotion cannot be used with any other discount or other promotions.
 ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่น ๆ ได

• The menu and Terms & Conditions changes may be made without prior notice. 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเมนูและเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

KATA MENU
CHOOSE 3 DISHES AND 1 DESSERT

THB 950 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

 PIZZA MARGHERITA / THB 350

พิซซามารการิตา
Tomato sauce, mozzarella, oregano, fresh basil

 PIZZA FRUTTI DI MARE / THB 450

พิซซารวมมิตรทะเล
Tomato sauce, mozzarella, mixed seafood, garlic, chili

 PIZZA HAWAIIAN / THB 410

พิซซาฮาวาเอี้ยน
Tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple

 PIZZA SALAMI PICCANTE / THB 390

พิซซาซาลามี่
Tomato sauce, mozzarella, spicy Italian pepperoni

 TODAY’S DESSERT FROM OUR PASTRY CHEF / THB 140

ของหวานประจําวัน
Please ask your waiter for today’s creation

 

 SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER / THB 190

ผลไมสดตามฤดูกาล

DESSERT (CHOOSE 1 DISHE)
ของหวาน (เลือก 1 รายการ)

  GELATO / THB 90 PER SCOOP

ไอศกรีมเจลาโต
• Chocolate • Vanilla • Hazelnut • Tiramisu • Mulberry • Coconut

 SORBET / THB 90 PER SCOOP

ไอศกรีมซอรเบ
• Lemongrass • Mango • Strawberry • Raspberry

TERMS & CONDITIONS
ขอกําหนดและเงื่อนไข



KARON MENU
ALL YOU CAN EAT!

FREE - FLOW DRINKS

THB 1,150 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required and limited 90 mins)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

 SOFT DRINKS

นํ้าอัดลม
DRINKING WATER / THB 90

PEPSI / THB 90

PEPSI MAX / THB 90

7-UP / THB 90

 ICED TEA

ชาเย็น
“CHA-YEN” ICED LOCAL MILK TEA / THB 100

ICED JASMINE GREEN TEA POKKA / THB 95

LIPTON LEMIN ICED TEA / THB 95

ICED FRUIT TEA / THB 130

• Strawberry

• Passion fruit

• Raspberry

APPETISERS
 SALMON TATAKI / THB 390

ยําแซลมอนทาทากิ
Wakame seaweed salad, ginger, sesame seeds
and ponzu sauce

 CAESAR SALAD / THB 280

ซีซารสลัด
Young romaine lettuce tossed with caesar dressing, 
bread croutons, anchovies, shaved parmesan

 YAM TALAY-TAI / THB 300

ยําทะเลใต
Spicy salad with mixed seafood and fresh herbs

FAVOURITE SNACKS
 MACHO NACHOS / THB 300

นาโชตอรติญาขาวโพดกรอบ
Corn tortilla chips topped with cheese sauce, tomato salsa,
black olives, jalapenos, guacamole and sour cream

 VEGETABLE SPRING ROLLS / THB 200

ปอเปยะทอด
Deep-fried vegetable spring rolls with sweet-chili sauce

 BBQ CHICKEN WINGS / THB 370

ไกทอด
Deep fried BBQ Chicken wings serve with chili sauce

 VEGETABLE SAMOSA / THB 200

ซาโมซากระหรี่ปปสไตลอินเดีย
Deep fried cumin spiced potato parcels
served with Indian mint sauce

FAVOURITE SNACKS
 THAI CHICKEN SATAY / THB 290

ไกสะเตะ
with peanut sauce and vegetable pickles

SOUP
 CREAM OF MUSHROOM SOUP / THB 190

ซุปครีมเห็ด
with mascarpone and drips of black tru�e oil.

 FRENCH ONION SOUP / THB 200

ซุปหัวหอมสไตลฝรั่งเศส
with a gratinated cheese crouton

BURGER & SANDWICH
 BEEF BURGER / THB 430

แฮมเบอรเกอรเนื้อ
200 g Australian ground beef in a sesame bun
with lettuce, tomato, onion and your choice of
steak fries or French fries

 
CHICKEN BURGER / THB 330

แฮมเบอรเกอรไก
Minced chicken in a sesame bun with lettuce,
tomato, onion and your choice of steak fries
or French fries

TUNA CHEESE MELT / THB 330

แซนวิชทูนาชีส
Focaccia bread filled with tuna and melted
cheddar cheese served with French Fries

RELAX BAY CLUB SANDWICH / THB 360

คลับแซนวิช
Toasted French country bread, fried egg, bacon,
chicken, tomato and lettuce,
served with French fries

 TOM YUM GOONG / THB 320

ตมยํากุง
Spicy prawn soup with lemongrass, ka�r lime
leaves, straw mushrooms and chili paste

If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

29 Soi Karon Nui, Karon
Muang Phuket 83100 Thailand

T  +66 76 370 100
F  +66 76 341 583

lemeridienphuketbeachresort.com



KARON MENU
ALL YOU CAN EAT!

THB 1,150 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required and limited 90 mins)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

PASTA + PIZZA
 SPAGHETTI AGLIO E OLIO / THB 300

สปาเก็ตตี้ผัดเบคอน พริกแหงกระเทียม
Olive oil with bacon, garlic and chili

 PIZZA MARGHERITA / THB 350

พิซซามารการิตา
Tomato sauce, mozzarella, oregano, fresh basil

 PIZZA FRUTTI DI MARE / THB 450

พิซซารวมมิตรทะเล
Tomato sauce, mozzarella, mixed seafood, garlic, chili

 PIZZA HAWAIIAN / THB 410

พิซซาฮาวาเอี้ยน
Tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple

 PIZZA SALAMI PICCANTE / THB 390

พิซซาซาลามี่
Tomato sauce, mozzarella, spicy Italian pepperoni

 SPAGHETTI OR PENNE / THB 350

สปาเก็ตตี้ หรือ เพนเน
• Bolognese ซอสเนื้อ - a rich beef meat sauce

• Carbonara ซอสคารโบนารา - cream sauce with garlic,

 onion and pork bacon

• Marinara ซอสทะเล - sautéed squid, mussels, prawns

 and fish with chilies and tomato sauce

MAIN DISHES
 PHAD THAI / THB 320

ผัดไทภูเก็จ (ไก, กุง)
Thai style fried rice noodles and beansprouts 
with your choice of prawn or chicken

 KHAO PAD / THB 300

ขาวผัดนายหัว (หมู, ไก หรือกุง
Wok-fried rice with vegetables, spring onions,
eggs and your choice of pork, chicken or prawns

 KHAO PAD KA-PROW / THB 320

ผัดกะเพรา (หมู, ไก, เนื้อ หรือกุง ราดขาวพรอมไขดาว)
Stir-fried choice of pork, chicken, beef or shrimps
with hot basil leaf, chili and oyster sauce served with
steamed rice and fried egg

 MOO TOD KRATIEM / THB 320

หมูทอดกระเทียมพริกไทย ราดขาวพรอมไขดาว
Wok-fried sliced of pork with garlic and pepper sauce
served with steamed rice and fried egg

MAIN DISHES
 NAM PRIK GOONG SEAB / THB 220

นํ้าพริกกุงเสียบ
Smoked shrimp chili paste Phuket style served with vegetables

 INDIAN BUTTER CHICKEN / THB 380

แกงไกสไตลอินเดีย
Tandoori chicken pieces braised in butter curry
served with white rice, raita and mixed chutney 

DESSERT
 TODAY’S DESSERT FROM OUR PASTRY CHEF / THB 140

ของหวานประจําวัน
Please ask your waiter for today’s creation

 FRIED ICE CREAM BALL / THB 220

ไอศกรีมทอด
Served with a rich red berry coulis

 MANGO STICKY RICE ICE CREAM / THB 200

ไอศกรีมขาวเหนียวมะมวง
Coconut ice cream and mango sorbet with sticky rice,
coconut cream and longan

 GELATO / THB 90 PER SCOOP

ไอศกรีมเจลาโต
• Chocolate • Vanilla • Hazelnut • Tiramisu • Mulberry • Coconut

 SORBET / THB 90 PER SCOOP

ไอศกรีมซอรเบ
• Lemongrass • Mango • Strawberry • Raspberry

 SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER / THB 190

ผลไมสดตามฤดูกาล

If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

29 Soi Karon Nui, Karon
Muang Phuket 83100 Thailand

T  +66 76 370 100
F  +66 76 341 583

lemeridienphuketbeachresort.com



KARON MENU
ALL YOU CAN EAT!

THB 1,150 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required and limited 90 mins)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

ALL YOU CAN EAT - TERMS & CONDITIONS
ขอกําหนดและเงื่อนไข

If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

29 Soi Karon Nui, Karon
Muang Phuket 83100 Thailand

T  +66 76 370 100
F  +66 76 341 583

lemeridienphuketbeachresort.com

• The restaurant will hold the table for 15 minutes from the reservation time. Please arrive at least 5 minutes early or make changes to your reservation time.

 ทางรานขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บโตะไวใหลูกคา 15 นาที นับจากเวลาจอง เพื่อประโยชนของทาน กรุณามาถึงที่รานกอนเวลาจองอยางนอย 5 นาที

 หรือเปลี่ยนเวลาในระบบเพื่อใหสามารถทานไดครบเวลา

• The restaurant will start counting the time limit based on the All You Can Eat reservation time. All You Can Eat dining time limit 90 mins.
 Please view AYCE time limit in the package description.

 รานอาหารจะเริ่มนับเวลาทานอาหาร 90 นาทีจากเวลาที่จองไว โดยลูกคาสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ชองรายละเอียดของราน 

• Everyone on the table must participate in the same All You Can Eat package. Customer cannot change or cancel the package once they have started ordering.

 ลูกคาทุกทานที่รวมรับประทานในโตะเดียวกัน จะตองเลือกแพ็กเกจ All You Can Eat เดียวกัน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแพ็กเกจ

 หลังจากทีลูกคาเริ่มสังอาหารแลว

• Customer will pay full price of that dish if there is food wastage. Leftovers cannot be taken home unless the item has been paid for at the full price.

 หากรับประทานอาหารเหลือ ลูกคาจําเปนตองจายราคาเต็มของจานที่เหลือนั้น ๆ ลูกคานําอาหารจานนั้นกลับบานได

• Restaurant has the right to refuse further service if they deem the customer has over ordered or wasted too much food.

 รานอาหารมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใหบริการ หากทางรานเห็นวาลูกคาสั่งอาหารมากเกินหรือทานอาหารเหลือมากเกินไป

• If customer is dissatisfied with the dish, customer must inform the restaurant within 10 mins of receiving the dish otherwise will be considered waste
 if customer does not finish it.

 กรณีลูกคาไมพอใจกับอาหารที่ทางรานเสิรฟ ลูกคาจะตองแจงกับรานอาหารภายใน 10 นาทีหลังจากไดรับอาหาร มิฉะนั้นทางรานจะนับเปนอาหารเหลือหากลูกคาทานไมหมด

• Orders outside this menu may be subject to the service charge / VAT according to the restaurant's policy.

 ราคาอาหารที่ลูกคาสั่งนอกเหนือจากเมนูนี้ จะมีคาเซอรวิสชารจและภาษีมูลคาเพิ่ม

• Restaurant has the right to reject customers who bring more guests than reservation indicated. Party size must be modified via booking prior to being seated.

 ลูกคาจะตองเปลี่ยนจํานวนที่นั่งกอนถึงเวลาการจอง มิฉะนั้นรานอาหารสามารถปฏิเสธลูกคาที่มาเกินจํานวนที่นั่งที่จองไวได

• This promotion cannot be used with any other discounts or other promotions.

 ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่น ๆ ได

• The menu and Terms & Conditions changes may be made without prior notice. 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเมนูและเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา



RELAX BAY MENU
ALL YOU CAN EAT!

FREE - FLOW DRINKS

THB 1,450 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required and limited 90 mins)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

 MOCKTAILS

มอกเทล

 SOFT DRINKS

นํ้าอัดลม
DRINKING WATER / THB 90

PEPSI / THB 90

PEPSI MAX / THB 90

7-UP / THB 90

MIRIDA / THB 90

 FRUITS SMOOTHIE (NON-ALCOHOLIC) / THB 120

นํ้าผลไมปน
• Strawberry

• Passion fruit

• Raspberry

 FRUIT JUICES

นํ้าผลไม
 ORANGE JUICE / THB 120

APPLE JUICE / THB 95

LIME JUICE / THB 95

PINEAPPLE JUICE / THB 95

 ICED TEA

ชาเย็น
“CHA-YEN” ICED LOCAL MILK TEA / THB 100

ICED JASMINE GREEN TEA POKKA / THB 95

LIPTON LEMON ICED TEA / THB 95

ICED FRUIT TEA / THB 130

• Strawberry

• Passion fruit

• Raspberry

Orange juice, lime juice, fresh passion fruit juice, 
sugar syrup, manao soda

PASSION FRUIT SMASH / THB 200

Apple juice, strawberry puree, homemade hibiscus
grenadine, lime juice

STRAWBERRY COSMO / THB 200

Fresh mango, coconut milk, fresh milk, vanilla syrup

MANGO-COCO / THB 200

Ceylon tea concentrate, fresh mint leaf, fresh limes

MO•TEA•TO / THB 200

Espresso, vanilla syrup, coconut juice, rose water

COCO ISLAND ICED COFFEE / THB 200

APPETISERS
 SALMON TATAKI / THB 390

ยําแซลมอนทาทากิ
Wakame seaweed salad, ginger, sesame seeds
and ponzu sauce

 CAESAR SALAD / THB 280

ซีซารสลัด
Young romaine lettuce tossed with caesar dressing, 
bread croutons, anchovies, shaved parmesan

 YAM TALAY-TAI / THB 300

ยําทะเลใต
Spicy salad with mixed seafood and fresh herbs

SOUP
 CREAM OF MUSHROOM SOUP / THB 190

ซุปครีมเห็ด
with mascarpone and drips of black tru�e oil.

 FRENCH ONION SOUP / THB 200

ซุปหัวหอมสไตลฝรั่งเศส
with a gratinated cheese crouton

 TOM YUM GOONG / THB 320

ตมยํากุง
Spicy prawn soup with lemongrass, ka�r lime
leaves, straw mushrooms and chili paste

PREMIUM DISH
(CHOOSE 1 DISHE/PERSON)
(เลือกได 1 รายการตอทาน)

 FILLET OF BABY SEABASS / THB 730

เนื้อปลากระพงยาง
Sweet potato mash, buttered asparagus 
and cherry tomato caponata

 FISH AND CHIPS / THB 590

ฟชแอนดชิปส
Battered black cod fillet  served with steak fries,
tartar sauce and malt vinegar

 BARBECUE PORK SPARE RIBS / THB 590

ซี่โครงหมูบารบีคิว
Smokey glazed Half Pork Rack with sweet potato
and grilled corn served with sweet and spicy barbecue sauce

 GRILLED CHICKEN BREAST / THB 400

สเตกไก
with dijon mustard sauce



FAVOURITE SNACKS
 MACHO NACHOS / THB 300

นาโชตอรติญาขาวโพดกรอบ
Corn tortilla chips topped with cheese sauce, tomato salsa,
black olives, jalapenos, guacamole and sour cream

 VEGETABLE SPRING ROLLS / THB 200

ปอเปยะทอด
Deep-fried vegetable spring rolls with sweet-chili sauce

 BBQ CHICKEN WINGS / THB 370

ไกทอด
Deep fried BBQ Chicken wings serve with chili sauce

 VEGETABLE SAMOSA / THB 200

ซาโมซากระหรี่ปปสไตลอินเดีย
Deep fried cumin spiced potato parcels
served with Indian mint sauce

RELAX BAY MENU
ALL YOU CAN EAT!

THB 1,450 NETT / PERSON
(Minimum 2 person required and limited 90 mins)

Monday - Thursday 13:00 - 18:00 hrs.
Friday - Sunday 13:00 - 16:00 hrs.

 THAI CHICKEN SATAY / THB 290

ไกสะเตะ
with peanut sauce and vegetable pickles

BURGER & SANDWICH
 BEEF BURGER / THB 430

แฮมเบอรเกอรเนื้อ
200 g Australian ground beef in a sesame bun
with lettuce, tomato, onion and your choice of
steak fries or French fries

 
CHICKEN BURGER / THB 330

แฮมเบอรเกอรไก
Minced chicken in a sesame bun with lettuce,
tomato, onion and your choice of steak fries
or French fries

TUNA CHEESE MELT / THB 330

แซนวิชทูนาชีส
Focaccia bread filled with tuna and melted
cheddar cheese served with French Fries

RELAX BAY CLUB SANDWICH / THB 360

คลับแซนวิช
Toasted French country bread, fried egg, bacon,
chicken, tomato and lettuce,
served with French fries

PASTA + PIZZA
 SPAGHETTI AGLIO E OLIO / THB 300

สปาเก็ตตี้ผัดเบคอน พริกแหงกระเทียม
Olive oil with bacon, garlic and chili

 PIZZA MARGHERITA / THB 350

พิซซามารการิตา
Tomato sauce, mozzarella, oregano, fresh basil

 PIZZA FRUTTI DI MARE / THB 450

พิซซารวมมิตรทะเล
Tomato sauce, mozzarella, mixed seafood, garlic, chili

 PIZZA HAWAIIAN / THB 410

พิซซาฮาวาเอี้ยน
Tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple

 PIZZA SALAMI PICCANTE / THB 390

พิซซาซาลามี่
Tomato sauce, mozzarella, spicy Italian pepperoni

 SPAGHETTI OR PENNE / THB 350

สปาเก็ตตี้ หรือ เพนเน
• Bolognese ซอสเนื้อ - a rich beef meat sauce

• Carbonara ซอสคารโบนารา - cream sauce with garlic,

 onion and pork bacon

• Marinara ซอสทะเล - sautéed squid, mussels, prawns

 and fish with chilies and tomato sauce

MAIN DISHES
 PHAD THAI / THB 320

ผัดไทภูเก็จ (ไก, กุง)
Thai style fried rice noodles and beansprouts 
with your choice of prawn or chicken

 KHAO PAD / THB 300

ขาวผัดนายหัว (หมู, ไก หรือกุง
Wok-fried rice with vegetables, spring onions,
eggs and your choice of pork, chicken or prawns

 KHAO PAD KA-PROW / THB 320

ผัดกะเพรา (หมู, ไก, เนื้อ หรือกุง ราดขาวพรอมไขดาว)
Stir-fried choice of pork, chicken, beef or shrimps
with hot basil leaf, chili and oyster sauce served with
steamed rice and fried egg

 MOO TOD KRATIEM / THB 320

หมูทอดกระเทียมพริกไทย ราดขาวพรอมไขดาว
Wok-fried sliced of pork with garlic and pepper sauce
served with steamed rice and fried egg
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MAIN DISHES
 NAM PRIK GOONG SEAB / THB 220

นํ้าพริกกุงเสียบ
Smoked shrimp chili paste Phuket style served with vegetables

 INDIAN BUTTER CHICKEN / THB 380

แกงไกสไตลอินเดีย
Tandoori chicken pieces braised in butter curry
served with white rice, raita and mixed chutney 

DESSERT
 TODAY’S DESSERT FROM OUR PASTRY CHEF / THB 140

ของหวานประจําวัน
Please ask your waiter for today’s creation

 FRIED ICE CREAM BALL / THB 220

ไอศกรีมทอด
Served with a rich red berry coulis

 MANGO STICKY RICE ICE CREAM / THB 200

ไอศกรีมขาวเหนียวมะมวง
Coconut ice cream and mango sorbet with sticky rice,
coconut cream and longan

 GELATO / THB 90 PER SCOOP

ไอศกรีมเจลาโต
• Chocolate • Vanilla • Hazelnut • Tiramisu • Mulberry • Coconut

 SORBET / THB 90 PER SCOOP

ไอศกรีมซอรเบ
• Lemongrass • Mango • Strawberry • Raspberry

 SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER / THB 190

ผลไมสดตามฤดูกาล

If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

29 Soi Karon Nui, Karon
Muang Phuket 83100 Thailand

T  +66 76 370 100
F  +66 76 341 583

lemeridienphuketbeachresort.com



ALL YOU CAN EAT - TERMS & CONDITIONS
ขอกําหนดและเงื่อนไข

If you have any food allergies or food intolerances, please inform our waiting sta�

ถาทานแพอาหาร กรณุาแจงใหบรกิรทราบ

29 Soi Karon Nui, Karon
Muang Phuket 83100 Thailand

T  +66 76 370 100
F  +66 76 341 583

lemeridienphuketbeachresort.com

• The restaurant will hold the table for 15 minutes from the reservation time. Please arrive at least 5 minutes early or make changes to your reservation time.

 ทางรานขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บโตะไวใหลูกคา 15 นาที นับจากเวลาจอง เพื่อประโยชนของทาน กรุณามาถึงที่รานกอนเวลาจองอยางนอย 5 นาที

 หรือเปลี่ยนเวลาในระบบเพื่อใหสามารถทานไดครบเวลา

• The restaurant will start counting the time limit based on the All You Can Eat reservation time. All You Can Eat dining time limit 90 mins.
 Please view AYCE time limit in the package description.

 รานอาหารจะเริ่มนับเวลาทานอาหาร 90 นาทีจากเวลาที่จองไว โดยลูกคาสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ ชองรายละเอียดของราน 

• Everyone on the table must participate in the same All You Can Eat package. Customer cannot change or cancel the package once they have started ordering.

 ลูกคาทุกทานที่รวมรับประทานในโตะเดียวกัน จะตองเลือกแพ็กเกจ All You Can Eat เดียวกัน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแพ็กเกจ

 หลังจากทีลูกคาเริ่มสังอาหารแลว

• Customer will pay full price of that dish if there is food wastage. Leftovers cannot be taken home unless the item has been paid for at the full price.

 หากรับประทานอาหารเหลือ ลูกคาจําเปนตองจายราคาเต็มของจานที่เหลือนั้นๆ ลูกคานําอาหารจานนั้นกลับบานได

• Restaurant has the right to refuse further service if they deem the customer has over ordered or wasted too much food.

 รานอาหารมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใหบริการ หากทางรานเห็นวาลูกคาสั่งอาหารมากเกินหรือทานอาหารเหลือมากเกินไป

• If customer is dissatisfied with the dish, customer must inform the restaurant within 10 mins of receiving the dish otherwise will be considered waste
 if customer does not finish it.

 กรณีลูกคาไมพอใจกับอาหารที่ทางรานเสิรฟ ลูกคาจะตองแจงกับรานอาหารภายใน 10 นาทีหลังจากไดรับอาหาร มิฉะนั้นทางรานจะนับเปนอาหารเหลือหากลูกคาทานไมหมด

• Orders outside this menu may be subject to the service charge / VAT according to the restaurant's policy.

 ราคาอาหารที่ลูกคาสั่งนอกเหนือจากเมนูนี้ จะมีคาเซอรวิสชารจและภาษีมูลคาเพิ่ม

• Restaurant has the right to reject customers who bring more guests than reservation indicated. Party size must be modified via booking prior to being seated.

 ลูกคาจะตองเปลี่ยนจํานวนที่นั่งกอนถึงเวลาการจอง มิฉะนั้นรานอาหารสามารถปฏิเสธลูกคาที่มาเกินจํานวนที่นั่งที่จองไวได

• This promotion cannot be used with any other discounts or other promotions.

 ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่น ๆ ได

• The menu and Terms & Conditions changes may be made without prior notice. 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเมนูและเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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