
Menu for take away and home delivery 

Available from 12:00 – 21:00 hrs.
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If you have any concern regarding food allergies, please alert your restaurant prior to ordering. Consuming raw or undercooked meats, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness. 
All prices are in Thai Baht and include tax and service charge.

SOUP  ซุป
Miso soup  ซุปมิโซะ 60

GRILLED DISH  อาหารประเภทยาง
Grilled Kurobuta pork served with 360
pan-fried vegetables 

เนื้อหมูคุโรบุตะยางซอสสึมิบิ
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STEP 1 – CONTACT US

02 207 8000
Line ID: @westinbangkok

Facebook Messenger

STEP 2 – PAY

188-2094-823
Grande Asset Hotels and Property Public

Company Limited

STEP 3 – DELIVERY
OR PICK UP

Collect your food when it’s ready OR we will 
deliver it via 3rd party services.

Grilled salmon with natural salt or teriyaki sauce 360
served with boiled vegetables 

ปลาแซลมอนยางเกลือ หรือซอสเทริยากิ

Grilled chicken thighs served with  240 
pan-fried vegetables

สะโพกไกยาง

SALAD  สลัด
Pork shabu-shabu salad 240
สลัดหมู และซอสพิเศษแบบชาบู ชาบ ู 

Silver fish avocado salad 380
สลัดอะโวคาโดและปลาเงินทอด    

Avocado salad   280
สลัดอะโวคาโด 

SUSHI FAMILY BOX   ชุดซูชิสำหรับครอบครัว

20 pieces (6 kinds) of nigiri and rolls 800
with soy sauce, wasabi and pickled ginger 
ชุดซูชิรวม 6 ชนิด 20 ชิ้น

40 pieces (10 kinds) of nigiri and rolls 1,500
with soy sauce, wasabi and pickled ginger 
ชุดซูชิรวม 10 ชนิด 40 ชิ้น

SUSHI ROLLS  ขาวหอสาหราย
California roll 240
Avocado, crab stick, sweet omelet, cucumber and
mayonnaise, topped with �ying �sh roe 

ขาวหอสาหรายแคลิฟอรเนีย ไสอะโวคาโด ปูอัด ไขหวาน แตงกวา 
และมายองเนส คลุกไขกุง 

Special spider roll 290
Deep-fried soft shell crab, crab stick, crab meat, avocado,
cucumber and mayonnaise

ขาวหอสาหรายไสปูน่ิมทอดกรอบ ปูอัด เน้ือปู อะโวคาโด แตงกวา และมายองเนส

Spicy salmon roll 290
Salmon sashimi, avocado, spicy sauce topped with salmon roe

ขาวหอสาหราย ปลาแซลมอน อะโวคาโด และไขปลาแซลมอน ซอสรสเผ็ด

Ebi lover roll 290
Prawn tempura, cucumber and mayonnaise

ขาวหอสาหรายไสกุงเทมปุระ แตงกวา และมายองเนส

Unagi roll 290
Grilled eel, avocado, cucumber, sweet omelet and
sweet soy sauce

ขาวหอสาหราย ไสปลาไหลยางซีอิ๊ว อะโวคาโด แตงกวา และไขหวาน     

Avocado roll 240
Avocado and cucumber topped with sesame

ขาวหอสาหราย ไสอะโวคาโด และแตงกวาโรยงา

RICE DISH AND NOODLE  ขาวหนาตางๆ และเมนูเสน
Australian Wagyu beef curry rice topped with 340
breaded deep fried pork cutlet             
ขาวหนาหมูทอดราดซอสแกงกะหรี่เนื้อวากิว

Crispy Karaage chicken rice bowl with pickles 260
ขาวหนาไกทอดเสิรฟพรอมผักดอง

Pan-fried chicken with buttered teriyaki sauce on rice 280
ขาวหนาไกทอดซอสเทริยากิ

Grilled eel with sweet soy sauce on rice  540
ขาวหนาปลาไหลยางซีอิ๊ว

Steamed rice 60
ขาวสวยญี่ปุน 

Chilled udon or soba noodles served with 170
soy based dipping sauce
อุดงหรือโซบะ เสิรฟแบบเย็น

Pan-fried soba noodles with pork, seafood and 240
vegetables
บะหมี่ญี่ปุนผัดใสหมู ซีฟูด และผัก

BENTO BOX  ชุดขาวกลอง
**All served with grilled vegetables, grilled eel wrapped
with omelet, steamed rice, miso soup and side dishes
เสิรฟพรอมผักยาง ไขหวานไสปลาไหลยาง ขาวสวย ซุปมิโซะ และผลไม

Chicken Bento 390
Grilled chicken with teriyaki sauce
ชุดไกยางซอสเทริยากิ

Pork Bento 390
Grilled pork with teriyaki sauce
ชุดหมูยางซอสเทริยากิ

Salmon Bento 480
Grilled salmon with teriyaki sauce
ชุดปลาแซลมอนยางซอสเทริยากิ

Unagi Bento 780
Grilled eel with soy brushed eel on rice, grilled mackerel 
with natural salt, deep fried scallops with cheese and
pork shabu-shabu salad        
ชุดขาวหนาปลาไหลยาง เสิรฟพรอม ปลาซาบะญี่ปุนยางเกลือ 

หอยเชลลยัดไสชีสทอด ยำสาหราย สลัดหมู และซอสพิเศษแบบชาบู ชาบู


