Wine by the glass เฮาสไวน
Sparkling Wine สปารคกลิ้งไวน
Chanceux Brut, France
White Wine ไวนขาว
Babich Sauvignon Blanc, New Zealand

Red Wine ไวนแดง
Villa Martina Merlot, Italy
M. Chapoutier Bila-Haut AOC Roussillon Villages, France

520
520
520
520
520

Wine by Bottle ไวนเปนขวด
Sparkling สปารคกลิ้งไวน
Pitars Prosecco Millesimato, Italy
Chanceux Brut, France
Follador Prosecco Treviso Extra Dry, Italy
Rose Wine โรเซไวน
Domaine L’Ostal Cazes Rose, France

White Wine ไวนขาว

2,850
2,250
1,850
2,550

Millstone Chardonnay, Australia

2,250
3,200
3,450
3,000
2,250

Red Wine ไวนแดง
Villa Martina Merlot, Italy
Tenuta Chianti Vigna Di Pallino, Italy
Michel Lynch- Merlot Bordeaux “organic”
Millstone Shiraz, Australia
Concha Y Toro Reservado Cabernet, Chile
M.Chapoutier Bila-Haut, Grenache-Syrah

2,250
2,450
2,800
2,250
3,000
3,200

Villa Martina Pinot Grigio, Italy
Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc, France
Babich Black Label Sauvignon Blanc, New Zealand

All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of Service Charge and Government Taxes
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Cocktails ค็อกเทล
Martini Cocktail มารตนิ ่ี ค็อกเทล

Bubble บับเบิ้ล

Cosmopolitan คอสโมโพลิแทน

340

Lychee Martini ลิ้นจี่มารตินี่

310

Classic Martini คลาสสิค มารตินี่

290

Fresh mint, sugar, passion fruit
& sparkling wine

Perfect Martini เพอรเฟค มารตินี่

290

Refreshing รีเฟรชชิ่ง

Lemon Drop Martini เลมอนดร็อพมารตนิ ่ี 290

Amaretto Mimosa อมาเร็ทโต มิโมซา

460

Cosmo Sparkle คอสโม สปารคเคิล

460

Sparkling Passion Mojito
สปารคกลิ้ง แพชชั่น โมฮีโตะ

420

Sparkling wine, orange juice &
almond liqueur

Sparkling wine, cranberry juice &
orange liqueur

Margarita มาการิตา

420

Mojito : classic / strawberry /mango
โมฮีโตะ / คลาสิค, สตอเบอรรี่, มะมวง 340
Havana rum, lime, sugar, mint & soda

320

Premium Havana rum, passion fruit,
marmalade, lemon & orange zest

Hemingway Daiquiri
แฮมมิ่งเวย แดคิวรี่

320

Caipirinha ไคปรินยา

270

Caipiroska ไคปรอสกา

270

Havana rum, maraschino liqueur,
grapefruit juice, lime, syrup & bitters
Havana rum, lime & sugar

Absolut vodka muddled with lime & sugar

Orange flavored vodka, sugar & lemon

Classics คลาสสิค
Singapore Sling สิงคโปร สลิง

420

Pina Colada พีนา โคลาดา

320

Americano อเมริกาโน

270

Cuba Libre คิวบา ลิเบอร

270

Tequila Sunrise เตลีลา ซันไรส

270

Tom Collins ทอม คอนลิน

270

Manhattan แมนฮัทตัน

420

Beefeater gin, cherry brandy,
DOM Benedictine & soda
Havana rum, coconut cream & pineapple
Campari, sweet vermouth & soda
Havana rum with coke & lime

Olmeca tequila, orange liqueur & sour mix
Beefeater gin, sour mix & soda

Long Island Iced Tea ลองไอซแลนดไอซที 420

Espresso Martini เอสเพรสโซ มารตนิ ี่ 340
Absolut vodka, kahlua, white cacao
& espresso

Banofee Cocktail บาน็อฟฟ ค็อกเทล 320
Havana rum, chocolate liqueur,
banana & cream

Havana rum, espresso, cinnamon,
Galliano & cream

Dry vermouth, Beefeater gin & green olives

Sweet vermouth & rye whiskey

Cafe Cocktail ค็อกเทลกาแฟ

Colombian Express
โคลัมเบียน เอ็กซเพรส

Havana rum, fresh lychee & grapefruit juice

Sweet & dry vermouth, Beefeater gin
& lemon twist

Olmeca tequila, sour mix & orange liqueur

Batida de Drift บาทิดา เดอ ดริ๊ฟ

Absolut vodka, orange liqueur,
lime & cranberry juice

320

Absolut vodka, Beefeater gin, Havana rum,
Olmeca tequila, orange liqueur & splash of coke

Mai tai ไหมไทย

420

Irish Coffee ไอรริชค็อฟฟ

420

Blue Hawaii บลูฮาวาย

340

Havana rum, dark rum, orgeat syrup,
dry orange liqueur & pineapple juice

Jameson Irish whiskey, coffee,
burnt sugar & whipped cream
Absolut vodka, Havana rum,
blue curacao & pineapple

All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of Service Charge and Government Taxes
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Vodka เหลาวอดกา
Absolut Elyx แอบโซลูท อีริกซ
Absolut แอบโซลูท
Smirnoff Red สเมอรนอฟ เรด
Ketel One เคทเทิล วัน
Belvedere เบลเวเดียร
Ciroc ซีร็อค
Grey Goose เกรยกูส

S (1 oz ออนซ)
290
180
220
220
290
290
290

Gin เหลาจิน
Beefeater 24 บีฟตเตอร 24
Beefeater บีฟตเตอร
Gordons กอรดอน
Tanqueray แทงคูเรย
Bombay Saphire บอมเบย แชพไพร

220
180
180
220
220

Rum เหลารัม

180

S (1 oz ออนซ)
Glenlivet 12 เกลนลิเวท 12 ป
320
Glenlivet 15 เกลนลิเวท 15 ป
620
Glenlivet 18 เกลนลิเวท 18 ป
750
Glenlivet 21 เกลนลิเวท 21 ป
1,350
Royal Salut 21 รอยัลสลูท 21 ป
1,050
Founders Reserve ฟาวเดอรรีเซิรฟ
280
Glenmorangie 10 yrs เกลนมอแรงจี 10 ป 340
Glenfiddich 12 yrs เกลนฟดดิชช 12 ป 320
Macallan 12 yrs แมแคลแลน 12 ป
540
Whiskey / Bourbon เหลาวิสกี้ / เหลาบอรบอน
John Jamesons จอหนเจมสสัน
180
Canadian Club แคนนาเดี้ยนคลับ
220
Jim Beam จิมบีม
270
Jack Daniels แจ็ค แดเนียล
220
Scotch เหลาสก็อตวิสกี้
Chivas Regal 12 yrs ชีวาสรีกัล 12 ป
Chivas Regal 25 yrs ชีวาสรีกัล 25 ป
JW Black label เจดับบิล แบล็คเลเบิล
JW Gold Reserve เจดับบิล โกลด

Havana Anejo 3yrs ฮาวานา อเนโฮ
Malibu มาลิบู
Bacardi Light บารคาดี้ ไลท
Captain Morgan กัปตันมอรแกน

Cognac คอนหยัค

Tequila เหลาเตกีลา

220
220
Don Julio Reposado ดอนฮูลโิ อ เรสโปรซาโด 380
Olmeca Gold โอลเมกา โกลด
Sierra เซียรรา

Beer เบียร
Chang เบียรชาง
Singha เบียรสิงห
Asahi เบียรอาซาฮี
Heineken เบียรไฮเนเกน
Tiger เบียรไทเกอร
San Migual Light เบียรแซนมิเกลไลท
Corona เบียรโคโลนา
Hoegaarden เบียรโฮการเดน
Paulaner เบียรพอลลาเนอร

Single Malt ซิงเกิ้ลมอลท

Size ขนาด
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
50 cl

240
1,650
270
320
L(2 oz ออนซ)

Martell XO มารแตล วีเอสโอพี
2,450
Martell Cordon Bleu มารแตล คอรดอง บลู 2,350
Martell VSOP มารแตล วีเอสโอพี
850
Remy Martin VSOP เรมี่ มารตนิ วีเอสโอพี 850
Hennessy VSOP เฮนเนสซี่ วีเอสโอพี
850
Hennessy XO เฮนเนสซี่ เอ็กซโอ
2,350

190
190
210
210
190
210
480
480
520

All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of Service Charge and Government Taxes
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Healthy Combinations ผลไมปนเพื่อสุขภาพ
Kiwi apple twist กีวีแอปเปลทวิสต

180
Cooling คูลลิ่ง

Lemon & orange juice, kiwi, apple, salt
น้ำมะนาว, น้ำสม, กีวี, แอปเปล, เกลือ

Orange juice, cucumber, mint leaves
น้ำสม, แตงกวา, ใบมิ้นต

Green peace กรีนพีช

Pattaya fruit salad in a glass พัทยาฟรุตสลัด

Guava & apple juice, cantaloupe, mint leaves
น้ำฝรั่ง, น้ำแอปเปล, แตนตาลูป, ใบมิ้นต

Mango, pineapple, papaya, orange
มะมวงสุก, สับปะรด, มะละกอ และน้ำสม

Juices น้ำผลไม

160

Orange น้ำสมคั้น
Pineapple น้ำสับปะรด
Mango น้ำมะมวง
Apple น้ำแอปเปล
Cranberry juice น้ำแครนเบอรรี่

Guava น้ำฝรั่ง
Coconut น้ำมะพราว

Fresh Fruit Shakes น้ำผลไมสดปน
Lemon น้ำมะนาว
Orange สม
Mango มะมวงสุก
Banana กลวย
Green Apple แอปเปลเขียว

210
Pineapple สับปะรด
Coconut มะพราว

Kiwi กีวี่
Watermelon แตงโม

Soft Drinks น้ำอัดลม
Coke โคก
Diet Coke ไดเอ็ทโคก

120
Coke Zero โคกซีโร
Sprite สไปรท

Tonic โทนิค
Ginger Ale จิงเจอรเอลล

Soda โซดา
Red Bull (Local) เรดบูลล

Freshly Brewed Beans - Hot or Cold กาแฟสด รอนหรือเย็น
Cappuccino คาปูชิโน
Cafe’ Latte ลาเต

160

Americano อเมริกาโน Espresso เอสเพรสโซ
Espresso Macchiato เอสเปรสโซ มัคคิอาโต
Mocha มอคคา

Dilmah Tea ชาดิลมาห
Camomile ชาคารโมมายล Apple ชาแอปเปล
Darjeeling ชาดารจิริ่ง
Oolong ชาอูหลง
Earl Grey ชาเอิรลเกรย
Peach ชาพีช

Mineral Water น้ำแร

160
Peppermint ชาเปบเปอรมิ้นต
Lemon ชามะนาว
Sencha Green ชาเขียวเซ็นชะ
English Breakfast ชาอิงลิช เบรคฟาสต

S ขนาดเล็ก 220

L ขนาดใหญ 380

Evian เอเวียง
Badoit บาดัวท
San Pellegrino ซานเปลเลกรีโน
Perrier เปอริเอ
All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of Service Charge and Government Taxes
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Drift À la carte Menu served from 11 a.m. – 11 p.m.
Snacks อาหารวาง
Grilled lemon grass skewered chicken satay and shrimp toast ไกสะเตะกับขนมปงหนากุง

350

Deep fried chicken wings coated in spicy tamarind sauce ปกไกทอดคลุกชอสมะขาม

350

Fresh spring rolls with prawn, pork and peanut dipping sauce ปอเปยสดกุงและหมู

350

Shrimp and crab dip served with toast, fresh vegetables, and pickles กุง และปูชสี ดิฟ ขนมปง ผักดอง

350

Pomelo salad with grilled tiger prawns ยำสมโอใสกุงลายเสือ

400

Teriyaki salmon sliders; grilled mushroom and leeks มินิเบอรเกอรแชลมอลเทอริยากิ

400

Sashimi platter including salmon, tuna, octopus, kani crab and condiments ซาชิมิ

650

Cheese selection: 4 kinds with fruits, nuts, and toast ชีสตางๆกับเครื่องเคียง

750

Sandwiches & Salads แซนดวิชและสลัด
Chicken Caesar burger with romaine lettuce and shaved parmesan cheese ซีซาเบอรเกอรไก

400

Grilled cheeseburger topped with cheddar, lettuce, tomato, and onion ชีสเบอรเกอรเนื้อ

450

Gochujang BBQ cheeseburger with cheddar and Monterey Jack cheese,
cabbage slaw and pickled apples เบอรเกอรเนื้อสไตลเกาหลี

450

Drift club sandwich: triple decker with chicken, ham, bacon, egg, and gruyere
แซนดวิช ฮิบคลับ ใสเนื้อไก, เบคอนและไขดาว

450

Smoked salmon bagel topped with rocket, shallots, and honey dill sauce
แซนดวิชเบเกิล ใสแซลมอลรมควัน

450

Cobb salad: lettuces, grilled chicken, bacon, avocado, tomato and
blue cheese สลัดค็อบบใสไก เบคอน อโวคาโด

420

Smoked duck salad with lotus root, strawberries, and sesame dressing สลัดเปดรมควัน

450

Marinated salmon salad with greens, beetroot, orange, toasted almond,
and lemon dill dressing สลัดแซลมอลหมักบีรูท

490

Caesar salad with grilled chicken breast ซีซาสลัดไกยาง

420

Caesar salad with grilled tiger prawns ซีซาสลัดกุง

480

Caesar salad with smoked salmon ซีซาสลัดแซลมอลรมควัน

520

Chefs choice
healthy options

vegetarian dishes

dishes containing pork

authentic

All prices are quoted in Thai Baht and are inclusive of Service Charge and Government Taxes
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Drift À la carte Menu served from 11 a.m. – 11 p.m.
Pizza, Pasta, and Flat breads พิซซาและพาสตา
Traditional Margherita pizza with mozzarella, tomato sauce, and fresh basil พิซซาหนาซอสมะเขือเทศและชีส 350
Roasted mushroom flatbread with grilled scallion, mozzarella, and truffle พิซซาหนาเห็ดและตนหอมยาง 350
Four cheese pizza พิซซาหนาซอสมะเขือเทศและชีสสี่ชนิด

400

Tom yum seafood flatbread; prawns and squid in spicy tomato sauce with
cheese and young coconut พิซซาหนาตมยำมะพราวออน

400

Spaghetti with homemade tomato sauce สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ

450
350

Classic spaghetti carbonara with bacon in a cream sauce enriched with egg yolk สปาเก็ตตีค้ าโบนารา

350

Spaghetti aglio olio; prawn, squid and Hokkiado scallop sautéed
with oil, garlic, and chili สปาเก็ตตี้ซีฟูดผัดกระเทียม พริก

520

Parma ham, artichoke, and rocket pizza พิซซาหนาซอสมะเขือเทศ พารมาแฮม อารติโชค

Afternoon Tea served from 1 p.m. – 6 p.m. ชุดชายามบาย เริ่ม 13.00น. - 18.00น. ชุดละ
เสิรฟพรอมดวยชา หรือกาแฟ

750
per set

Sweets and Savories
Red velvet jam roll เรดเวลเวทแจมโรล
Blueberry cheesecake บลูเบอรรี่ชีสเคก
Passion fruit macaroon มาการองเสาวรส
Caramel cashew nut banana bread เคกกลวยหอมราดซอส
Cranberries scones, clotted cream and orange marmalade แครนเบอรี่สโคน พรอมดวยแยมสม
Spinach & bacon puff พัฟผักชมและเบคอน
Smoked salmon and cream cheese wrap แซนดวิชแซลมอนรมควันและครีมชีส
Wasabi crab stick salad on black bun แซนดวิชจิ๋วปูอัดและวาซาบิ

Signature Sundaes
White chocolate macadamia, mango passion fruit, and coconut ice creams
with fresh mango ไอศครีม แมคาเดเมีย, มะมวง, เสาวรส

350

Maple pecan, ginger, and sweet potato ice creams with milk chocolate caramel
and crumble ไอศครีม พีแคน, ขิง, มันเทศ

350

Dark chocolate, peanut butter, and vanilla ice creams with chocolate sauce
and brownie pieces ไอศครีม ดารกช็อกโกแลต, เนยถั่ว, วานิลา

350

Sweets ของหวาน

Mango and sticky rice ขาวเหนียวมะมวง

300

Chocolate lava cake, vanilla sauce, white chocolate macadamia ice cream,
berries ช็อกโกแลตลาวา

300

Apple tartlet with mascarpone Chantilly and maple pecan ice cream แอปเปลทารต

300

Fruit Platter ผลไมรวม

510

Chocolate fondue ช็อคโกแลต ฟองรดู

600

healthy options

Chefs choice
vegetarian dishes
dishes containing pork

authentic
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