Thai menu

Thai menu

WESTERN

MAIN DISH

APPETIZERS & SOUP

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

Stir-fried chicken with cashew nuts
and dried chili

THAI FAVOURITES
ลาบหมูทอด

Lab Moo Thod

ผัดกะเพราเนื้อวัว
120

Deep-fried spicy minced pork

เนื้อแดดเดียว

180

ไก่สะเต๊ะ

150

Sun-dried beef
Chicken Satay with peanut sauce

นํ้าตกปลาแซลมอนย่าง
Nam Tok salmon

350

Nam Tok beef

น่องเป็ดติดสะโพกตุ๋นซอสมะขาม
สับปะรดย่าง และหอมเจียว

420

250

ปลากะพงห่อใบตองย่างซอสพะแนง

Grilled seabass fillet on banana leaf
with Panaeng sauce
Grilled Wagyu beef on banana leaf
with Panaeng sauce

320

Som Tum Thai /
Som Tum with fermented fish sauce

350

470

ต้มยําไก่สูตรดั้งเดิม

Traditional Tom Yum chicken

120

Spicy soup with chicken

ต้มยํากุ้ง

Tom Yum Prawn

150

Spicy soup with prawn

แกงเขียวหวานไก่

180

แกงเขียวหวานเนื้อตุ๋น

220

Green curry with chicken
Green curry with braised beef

ข้าวซอยเนื้อปู

250

Khao Soi Wagyu beef

อินดิโก้ บรูสเกต้า

Mozzarella cheese, tomato confit, homemade pesto
and basil mayonnaise

140

เมโทรสลัดไก่สูตรคีโต

290

Metro keto cobb salad bomb

สลัดซีซ่าร์

• เพิ่ ม ไก่ย่าง

Add on grilled chicken skewer

90

สลัดทาเกลียตา เนื้อวัวย่างและร็อคเก็ต

420

ข้าวผัดปู

290

ผัดไทยไก่สูตรโบราณ

180

Fried rice with crab meat
Classic Phad Thai with chicken

ผัดไทยกุ้งสูตรโบราณ

Classic Phad Thai with prawn
Classic Phad Thai with crab meat

Rigatoni pink salmon

200
220

ขาเป็ดกองฟีต์

Duck leg confit

Roasted salmon fillet

M&M – Metro meaty burger

Chicken parmigiana

Australian beef patty, bacon, caramelized onion,
Swiss cheese, homemade pickles, tomato confit,
and Parmesan truffle fries

อินดิโก้คลับแซนวิช
Indigo club

Fish & chips in beer batter

460
320
420

Homemade Viennese sauce tartar,
spicy potato wedges and lemon cream

สเต็กเนื้อวากิว
Aussie sirloin

Tempura onion rings, pepper sauce, garlic confit,
tomatoes confit, and truffle mashed potatoes

All prices are subject to 10% service charge and 7% VAT

320

Sweet

480

Spicy tomato ragout, fettuccini pasta

ฟิชแอนด์ชิป

380

Our turn on the classic club sandwich
served with roasted chicken, boiled egg spread,
lettuce, tomato, bacon, cheese, and taro chips

Romesco sauce, roasted peanuts, and quinoa salad

ไก่ทอดอบชีสพาร์เมซาน

280

BURGERS & CO

SENSATION

Grain mustard mashed potato, roasted onion,
fresh garden salad, and truffle balsamic vinaigrette

แซลมอนและสลัดควินัว

280

Tomato, cream, smoked salmon, and crispy capers

MAIN

290

Fried rice with prawn

Thai style carbonara

เบอร์เกอร์เนื้อ

290

Northern Thai noodle curry soup with chicken

ข้าวผัดกุ้ง

สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า

120

สลัดกรีก

Greek feta crumble salad

260

Poached egg, bacon bites and mushrooms
and truffle essence

ริกาโตนิแซลมอลพิ้ งค์ซอส
290

Caesar salad

Fettuccine Alfredo

Spaghetti, bacon, egg, and black pepper

Roasted chicken breast, 5-minute boiled egg,
cherry tomatoes, avocado, grilled corn, crispy bacon,
and Roquefort cheese dressing

180

Khao Soi chicken

ผัดไทยปูสูตรโบราณ

เฟตตูชิน่ซ
ี อสอัลเฟรโด

ซุปฟักทอง

“Tagliata” salad
Pepper crusted steak & rocket

Northern Thai noodle curry soup
with braised Wagyu beef

ข้าวซอยไก่

PASTA FIX

290

Add on smoked salmon

Northern Thai noodle curry soup with crab meat

ข้าวซอยเนื้อตุ๋น

Crispy sour dough, dill mustard, cherry tomato,
and poached egg

• เพิ่ ม แซลมอนรมควัน

290

Khao Soi crab meat

290

Romaine lettuce, Parmesan cheese, bacon, anchovies,
croutons, and quail eggs

NOODLES AND RICE

90

Smashed avocado & smoked salmon

Pumkin soup

Spicy grilled sliced Australian Wagyu beef salad

ส้มตําไทย / ส้มตําปลาร้า

แซลมอลรมควันและอโวคาโด

Bruschetta Indigo

Duck confit with tamarind sauce,
grilled pineapple, and crispy onion
served with steamed rice

เนื้อวากิวห่อใบตองย่างซอสพะแนง

Spicy grilled sliced salmon salad

นํ้าตกเนื้อวากิวย่าง

Wok-fried dry aged beef with chili
and hot basil sauce

230

WESTERN

ข้าวกระยาคู

180

พานาคอทตา

180

เค้กแคร์รอตโฮมเมด เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวนิลา

200

Young rice pudding and coconut milk
Panna Cotta and berries
Homemade carrot cake
with vanilla Ice cream

พุ ดดิ้งชาไทย

149

ขนมปังสังขยา

60

ไอศกรีมช็อคโกแลต

60

Thai milk tea pudding

690

Steamed soft bread with pandan dip
Chocolate Ice cream

