BREAKFAST
อาหารเช้า
■■

Thai and Chinese Breakfast
อาหารเช้าแบบไทยและจีน

APPETIZERS
อาหารว่าง

Continental Breakfast
อาหารเช้าแบบยุโรป

Thai and Chinese Breakfast
อาหารเช้าแบบไทยและจีน

Thai noodle rolls with minced pork and crab sticks
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมูสับ ปูอัด

■■

American Breakfast
อาหารเช้าแบบอเมริกัน

Deep-fried spring rolls
ปอเปี๊ยะทอด

■■

French Fries
มันฝรั่งทอด

■■

Spicy fried potatos

มันฝรั่งเสี้ยวคลุกเครื่องเทศทอด

■■

Onion fried
หัวหอมทอด

120.■■

Deep-fried spring rolls
ปอเปี๊ยะทอด

■■

Chicken nuggets

ไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอด

■■

Thai noodle rolls with minced pork and crab sticks
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมูสับ ปูอัด

■■

Satay (choice of chicken or pork)
สะเต๊ะ ไก่ / หมู

150.-

■■

Two eggs any style:
Boiled egg, Fried egg / ไข่ต้ม ไข่ดาว
Scrambled egg, Cheese omelette / ไข่กวน, ไข่ม้วนไส้ชีส
Vegetable omelette / ไข่ม้วนไส้ผัก
Poached egg, Eggs benedict / ไข่ลวก, ไข่ลวกสไตร์ฝรั่งเศส
Served with: เสริฟพร้อม
Ham, Bacon or Sausage / แฮม เบคอน ไส้กรอก
Toast, Croissants or Breakfast rolls / ขนมปังปิ้ง, ครัวซองส์ โรล
Danish pastry with butter / แดนิช กับเนย
Marmalade, Jam or Honey / แยมต่างๆ หรือน�้ำผึ้ง
fruit, Fruit juice / ผลไม้สด, น�้ำผลไม้
Coffee or Tea / กาแฟ หรือ ชา

Deep fried fish cakes
ทอดมันปลากราย

Potatoes sauté, Hash browns / มันฝรั่งทอด, มันฝรั่งปั้นทอด
French toast, Corn fritters / ขนมปังชุบไข่ทอด, แพนเค้ก
Waffles or Cinnamon toast / วัฟเฟิล หรือขนมปังชุบไข่อบเชย

American Breakfast
อาหารเช้าแบบอเมริกัน

Fresh vegetable spring rolls
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนผักสด

Fresh fruit / ผลไม้สด
Fruit juice / น�้ำผลไม้
Toast, Croissant or Breakfast rolls / ขนมปังปิ้ง, ครัวซองส์ โรล
Danish pastry with butter / แดนิช กับเนย
Marmalade, Jam or Honey / แยมต่างๆ หรือน�้ำผึ้ง
Coffee or Tea / กาแฟ หรือ ชา

Continental Breakfast
อาหารเช้าแบบยุโรป

Garlic bread

ขนมปังกระเทียม

■■

Boiled rice or Congee / ข้าวต้มหรือโจ๊ก
(choice of chicken, fish, pork, shrimp or mushroom)
Fresh fruit / ผลไม้สด
Fruit juice / น�้ำผลไม้
Coffee or Tea / กาแฟ หรือ ชา
■■

■■

100.-

■■

Deep fried shrimp cakes
ทอดมันกุ้ง

■■

Deep-fried cheese

ชีสทอด (Mozzarella cheese)

60.70.70.70.70.70.-

Grilled ham & cheese sandwich
แซนด์วิชชีสอบ

70.80.-

SANDWICHES
แซนวิช

80.80.90.-

■■

90.-

■■

Tuna sandwich
ทูน่าแซนด์วิช

Club sandwich
คลับแซนด์วิช

Satay pork
สะเต๊ะหมู

■■

BLT sandwich (Bacon Lettuce Tomato)

แซนด์วิชขนมปังโฮลวีตไส้เบคอน ผักกาดแก้ว มะเขือเทศ

■■

Grilled ham & cheese sandwich
แซนด์วิชชีสอบ

■■

Music Square single cheese burger
มิวสิคสแควร์ชีสเบอร์เกอร์ชั้นเดียว

■■

Music Square double cheese burger
มิวสิคสแควร์ชีสเบอร์เกอร์สองชั้น

(Music Square burger choice of : beef / pork / chicken /fish)
Deep-fried cheese
ชีสทอด

Club sandwich
คลับแซนด์วิช

130.130.130.130.130.170.-

Caesar salad
ซีซ่าร์สลัด

Scallop salad
สลัดหอยเชลล์

SALADS
สลัด
■■

Mixed salad with feta cheese

■■

Fresh fruit salad with balsamic dressing

90.-

สลัดผลไม้

■■

Nicoise salad

90.-

สลัดทูน่าสไตล์ฝรั่งเศส

■■

Caesar salad
Grape salad

100.-

สลัดองุ่น

■■

Melon salad

100.-

สลัดแคนตาลูป

■■

Fresh fruit salad
(choice of crispy shrimps, smoked salmon)

สลัดผลไม้ (กุ้งทอดกรอบ, ปลาแซลมอนรมควัน)		

■■

Salami Pizza
พิชซ่าหน้าซาลามี

90.-

ซีซ่าร์สลัด

■■

PIZZA
พิซซ่า

90.-

สลัดผักรวม

Scallop salad

SOUPSซุป
■■

Cream of mushroom soup
ซุปเห็ดหอม

■■

Cream of broccoli soup

■■

Cream of pumpkin soup
ซุปฟักทอง

■■

Sweet corn soup
ซุปข้าวโพด

■■

French onion soup
ซุปหัวหอม

■■

Nicoise salad
สลัดทูน่าสไตล์ฝรั่งเศส

Cream of Prawn Soup
ซุปข้นกุ้ง

Margherita (tomato sauce and mozzarella cheese)
พิชซ่าหน้าซอสมะเขือเทศ, มอสซาเรลลาชีส

■■

Marinara (tomato sauce, seafood, sliced garlic
and mozzarella cheese)
พิชซ่าหน้าซีฟู้ด

■■

ซุปบรอคเคอะรี่

Fresh fruit salad / crispy shrimps
สลัดผลไม้ กุ้งทอดกรอบ

■■

120.120.-

สลัดหอยเชลล์

Cream of Prawn Soup
ซุปข้นกุ้ง

70.-

พิชซ่าหน้าเบคอนและเห็ด

■■

70.■■

Salami Pizza (tomato sauce salami, olive,
and mozzarella cheese)
พิชซ่าหน้าซาลามี

70.■■

80.-

Hawaiian pizza (tomato sauce ham, pinepple
and mozzarella cheese)
พิชซ่าหน้าแฮมสับปะรด, มอสซาเรลลาชีส

70.-

70.-

Bacon and mushroom (tomato sauce,
bacon & mushroom and mozzarella cheese)

Cream of mushroom soup
ซุปเห็ดหอม

Cream of broccoli soup
ซุปบรอคเคอะรี่

French onion soup
ซุปหัวหอม

Salami, olive and anchovy pizza (tomato sauce salami,
olive, anchovy and mozzarella cheese)
พิชซ่าหน้าซาลามีกับแองโชวี่

■■

Mixed sausages

พิชซ่า ไส้กรอกรวม

190.190.190.190.190.190.190.-

THAI FOOD
อาหารไทย

One Dish Menu
อาหารจานเดียว

Rice Dish
■■

Steamed rice
ข้าวหอมมะลิ

■■

Spicy fried rice with fresh chilies, garlic and shrimps
ข้าวผัดพริกขี้หนูกุ้ง

Stir-fried noodles with crispy wanton
เกี๊ยวกรอบราดหน้า

■■

Fried rice with minced pork and salted olive
ข้าวผัดหน�ำเลี้ยบหมูสับ

Noodle
■■

ก๋วยเตี๋ยว (เส้น)

Shrimp Pad Thai (Thai stir-fried noodle)
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย กุ้งสด

■■

Noodles with ground (choice of mincemeat /
minced pork /minced chicken)
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ / หมูสับ / ไก่สับ

■■

Noodles with roast chicken
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

■■

fried noodles with soy sauce
ผัดซีอิ้ว

■■

Stir- fried noodles with stewed pork rib
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดมันกุ้งซี่โครงหมูอบ

■■

Sukiyaki (choice of chicken / pork / fish / shrimp)
สุกี้ยากี้น�้ำ (ไก่ / หมู / ปลา / กุ้ง)

■■

Stir-fried noodles with crispy wanton
(choice of chicken / pork / fish / shrimp)
เกี๊ยวกรอบราดหน้า ไก่ / หมู / ปลา / กุ้ง

■■

■■

■■

80.80.-

Steamed rice with Thai basil leaves topped withegg
(choice of chicken, pork or shrimp)
Stewed pork ribs served with rice
Roasted pork ribs with honey sauce served with rice
ข้าวซี่โครงหมูย่างอบน�้ำผึ้ง

■■

80.-

Kutsudon
(Deep fried pork with soy sauce topped with egg)
ข้าวหมูทอดคัตสึดง

■■

American fried rice
ข้าวผัดอเมริกัน

■■

90.-

Fried rice (choice of chicken / pork / shrimp)
ข้าวผัด ไก่ / หมู / กุ้ง

■■

80.Shrimp Fried rice with shrimp oil / ข้าวผัดมันกุ้ง

80.-

ข้าวซี่โครงหมูอบ

■■

80.-

Shrimp Fried rice with shrimp oil

ข้าวกระเพราไข่ดาว / ไก่ / หมู / กุ้ง/เนื้อ

80.-

15.-

80.-

ข้าวผัดมันกุ้ง

80.-

ข้าว

Green curry fried rice
(choice of chicken/ pork/ fish/ shrimp)
ข้าวคลุกแกงเขียวหวานไก่ / หมู /ปลา/ กุ้ง

■■

80.-

Sliced pork with spicy lime sauce
หมูมะนาว

Grilled Saba with Teriyaki sauce
served with pickled vegetables and rice
ข้าวปลาซาบะย่าง

SPICY SALADS

80.■■

■■

■■
■■

Noodles with roast chicken
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

Sliced pork with spicy lime sauce
หมูมะนาว

80.Fried soft shell crab mango
ปูนิ่มทอดกรอบย�ำมะม่วง

Grapefruit salad
ย�ำส้มโอ

80.-

■■

Piquant shrimp salad
พล่ากุ้ง

■■

Spicy salad with winged beans and shrimp
ย�ำถั่วพูกุ้งสด

80.-

■■

Glass noodle seafood salad
ย�ำวุ้นเส้นทะเล

80.-

■■

Mixed seafood salad
ย�ำรวมมิตรทะเล

■■

90.-

Grapefruit salad
ย�ำส้มโอ

■■

Add Extra
Fried egg / ไข่ดาว
Omelet / ไข่เจียว

Grilled pork salad
ย�ำหมูย่าง

80.-

Fried soft shell crab mango
ปูนิ่มทอดกรอบย�ำมะม่วง

15.15.Piquant shrimp salad
พล่ากุ้ง

ยำ�
80.80.90.90.90.90.90.120.-

THAI FOOD
อาหารไทย

Italian Food
อาหารอิตาเลียน

■■

ผักโขมอบชีส

■■

Stir-Fried Dishes จานผัด
Plain omelet
ไข่เจียว

■■

Thai style omelet
(minced pork / ไข่เจียวหมูสับ)

(minced shrimp / ไข่เจียวกุ้งสับ)

■■

Stir-fried chicken with cashew nuts
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

■■

■■

■■

Stir-fried sea bass with black pepper
ปลากะพงผัดพริกไทยด�ำ

■■

Stir-fried sea bass with sweet and sour sauce
ปลากะพงผัดเปรี้ยวหวาน

■■

Spicy lemongrass soup prawn / ต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำ

		80.-

Spicy Dishes

Linguine with scallops

จานเผ็ด

Green curry (choice of chicken, pork or beef)

100.-

■■

Chicken with galangal in coconut milk soup

100.-

ต้มข่าไก่

120.■■

Fresh-river prawns in sweet tamarind sauce

120.-

■■

Phanaeng (Chicken, pork or beef in
red curry paste topped with coconut milk)
พะแนง ไก่ / หมู / เนื้อ

Phanaeng (Fish / prawn in red curry paste topped with coconut milk)
พะแนงปลากระพง / กุ้ง

Chu Chee (Sea bass / salmon / with coconut cream and chili paste)
ฉู่ฉี่ปลากะพง / ปลาแซลมอน / กุ้ง

■■

■■

■■

■■

120.-

Fish / Prawn with galangal in coconut milk soup

120.-

Spicy lemongrass soup (choice of sea bass / prawn)

120.-

Fresh-river prawns in sweet tamarind sauce
กุ้งแม่น�้ำทอดราดซอสมะขาม

■■
■■
■■

Choice of sauce:
Crispy bacon black pepper sauce
Carbonara sauce
Alfredo sauce
Tomato and basil sauce
Spicy sausage / Spicy seafood
Pesto seafood
■■

Squid Ink Spicy sausage

■■
■■
■■
■■

120.-

ต้มย�ำปลากระพง / กุ้ง

“Create your Own Pasta”
Spaghetti
Fettuccini
Squid Ink

120.-

Green curry (choice of fish / prawn)
ต้มข่าปลากระพง / กุ้ง

สปาเกตตี / เฟตตูชินิ / พาสต้าเส้นปลาหมึกด�ำ

■■

120.-

แกงเขียวหวานกุ้งยอดมะพร้าวอ่อน

■■

100.-

Sea bass in sour yellow soup with coconut palm tips
แกงเหลืองปลากะพงยอดมะพร้าวอ่อน

Spaghetti with bacon chilli and basil
สปาเกตตีเบคอนพริกแห้ง

Fettuccini Pesto seafood

แกงเขียวหวาน ไก่ / หมู / เนื้อ

120.-

120.-

ปูนิ่มผัดพริกไทยด�ำ

■■

■■

■■

120.-

Chu Chee salmon / ฉู่ฉี่ปลาแซลมอน

ลิงกวินีหอยเชลล์

Steamed sea bass with lime

Fried soft shell crab with black pepper

Cannelloni fiorentina spinach

คาเนลโลนีซอสมะเขือเทศ ไส้ผักโขม

80.-

■■

กุ้งแม่น�้ำทอดราดซอสมะขาม

■■

■■

120.-

ปลากะพงนึ่งมะนาว

■■

Chicken and mushroom lasagna
ลาซานญาไก่และเห็ดหอม

Steamed sea bass in soy sauce
ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว

■■

■■

70.-

ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวาน

Beef lasagna al forno
ลาซานญาเนื้อ

		50.-

Stir-fried mixed vegetables in oyster sauce
(choice of chicken / pork / beef / fish / shrimp) 		80.ผัดผักรวมน�้ำมันหอย ไก่ / หมู / เนื้อ / ปลา / กุ้ง
90.Sweet and sour pork spare ribs
120.-

Pasta mushroom au gratin
พาสต้าเห็ดอบชีส

■■

■■

Spinach au gratin

Spaghetti with bacon chilli and basil / สปาเกตตีเบคอนพริกแห้ง
Cannelloni fiorentina spinach / คาเนลโลนีซอสมะเขือเทศ ไส้ผักโขม

100.100.140.140.140.140.140.140.-

Fried bean curd in savory syrup
เต้าหู้ทอดราดซอสมะขาม

POPULAR
MAIN DISHES
อาหารจานนิยม

Sirloin steak red wine sauce
สเต๊กเนื้อสันนอกราดซอสไวน์แดง

■■

Fish & Chips with French fries served with tartar sauce
ปลากะพงชุบแป้งทอด และมันฝรั่งทอด

■■

Grilled mixed sausage served with sauerkraut
ไส้กรอกรวมย่างเสิร์ฟกับกะหล�่ำปลีดอง

■■

Grilled marinated chicken
Choice of side dish: French fries / creamy spinach / Vegetable fried butter
Choice of sauce: Herb butter or Classic salsa
อกไก่ย่าง ซอสเนย / ซอสซัลซ่า เสริฟ พร้อม มันฝรั่งทอด / ผักโขมอบครีม / ผักผัดเนย

Grilled salmon steak and herb butter sauce / สเต๊กปลาแชลมอน

■■

Pork Cordon Bleu, stuffed with ham and cheese
หมูสันในสอดไส้แฮมชีส

Grilled marinated sea bass
Choice of side dish: French fries / creamy spinach / Vegetable fried butter
Choice of sauce: Herb butter or Classic salsa
ปลากะพงย่างเครื่องเทศ ซอสเนย / ซอสซัลซ่า เสริฟพร้อมมันฝรั่งทอด /
ผักโขมอบครีม / ผักผัดเนย

■■

Grilled salmon steak and herb butter sauce served with creamy spinach
and spicy fried potatos
สเต๊กปลาแชลมอน เสริฟพร้อมผักโขมอบครีมและมันฝรั่งทอด

■■

Grilled pork chop with blue cheese stuffing and mushroom sauce
served with home fried potatos
หมูสันนอกราดซอสเห็ด เสริฟพร้อมมันฝรั่งทอด

■■

Pork Cordon Bleu, stuffed with ham and cheese,
gravy sauce with creamy spinach and spicy fried potatos
หมูสันในสอดไส้แฮมชีส เสริฟพร้อมผักโขมอบครีมและมันฝรั่งทอด

■■

Pork ribs with BBQ Sauce served with French fries
ซี่โครงหมูอบซอสบาร์บิคิว เสริฟพร้อมมันฝรั่งทอด

■■

Sirloin steak red wine sauce served with garden medley skewers and
mashed potatos
สเต๊กเนื้อสันนอกราดซอสไวน์แดง เสริฟพร้อมผักอบเนยและมันฝรั่งบด

Grilled pork chop with blue cheese stuffing and mushroom sauce
หมูสันนอกราดซอสเห็ด

HEALTHY
FOOD
อาหารเพื่อสุขภาพ

220.220.■■

Sukiyaki with fried tofu
สุกี้ยากี้เต้าหู้ทอด

220.-

■■

เต้าหู้ทอดราดซอสมะขาม

■■

250.-

Fried bean curd in savory syrup
Fried white bean curd
เต้าหู้อ่อนทอด

■■

Spicy salad with mixed mushrooms
ย�ำเห็ดรวมมิตร

■■

เต้าหู้สามสหาย

250.■■

250.-

Fried tofu with mushroom and Hong Kong kale
Grapefruit salad with fried tofu
ย�ำส้มโอเต้าหู้ทอด

250.250.390.-

Fried white bean curd / เต้าหู้อ่อนทอด

70.70.70.80.80.80.-

DESSERT
ขนมหวาน

ICE CREAM
ไอศกรีม

■■

Banana fritters *
กล้วยทอด

■■

Apple fritters *
แอปเปิ้ลทอด

■■

Ice cream sundae (1 scoop)

■■

Ice cream sundae (2 scoops)

■■

Banana split (3 scoops)

■■

30.-

Banana fritters with ice cream
กล้วยทอดกับไอศกรีม

55.75.-

■■

■■

Orange Sorbet

Fruit
Seasonal fruits

■■

ผลไม้ตามฤดูกาล

วัฟเฟินกับไอศกรีม

■■

Banana crepes with orange sauce *
เครปกล้วยหอม

■■

Blueberry crepes *
เครปบูลเบอร์รี่

With choice of: blueberry, chocolate, cookie & cream,
lime, mocha chip, rum & raisin, strawberry or vanilla

Music Square:
Lemon Sorbet

Waffle with ice cream *

■■

Warm Brownie *
บราวนี่อุ่น

■■

Warm cheese cake
ชีสเค้กอุ่น

75.■■

75.-

Crème brulee
ครีมบรูเล่

Apple fritters with ice cream
แอปเปิ้ลทอดกับไอศกรีม

■■

Coconut custard
คัสตาร์ดมะพร้าว

80.-

75.75.75.75.75.75.75.75.-

Remark: * served with ice cream
With choice of: Blueberry, Chocolate, Cookie & Cream, Lime,
Mocha chip, Rum & Raisin, Strawberry or Vanilla
Crème brulee
ครีมบรูเล่
Coconut custard
คัสตาร์ดมะพร้าว

Seasonal fruits / ผลไม้ตามฤดูกาล

75.-

Banana split

Waffle with ice cream / วัฟเฟินกับไอศกรีม

Blueberry crepes / เครปบูลเบอร์รี่

BEVERAGES
เครื่องดื่ม

COFFEE DRINK
■■

Drinking water / น�้ำดื่มขวด

15.-

TEA DRINK

ชา

HOT TEA
ชาร้อน
Hot lemon with honey / น�้ำมะนาวร้อนผสมน�้ำผึ้ง 40.■■

Earl grey / ชาเอิลเกรย์

60.-

Peppermint tea / ชาเป๊ปเปอร์มินท์

60.-

Lipton tea / ชาลิปตัน

60.-

■■

English breakfast tea / ชาอิงริชเบรคฟาส

60.-

■■

Japanese tea / ชาญี่ปุ่นร้อน

60.-

COLD TEA
Iced Lemon tea / ชามะนาว

ชาเย็น
50.-

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Green tea Smoothie
ชาเขียวนมปั่น

Double Espresso / เอสเพรสโซดับเบิ้ลช็อท

60.-

■■

Bale fruit juice / น�้ำมะตูม

25.-

■■

Solo coffee (Americano) / กาแฟด�ำ

60.-

■■

Cappuccino / คาปูชิโน

60.-

■■

Latte / ลาเต้

60.-

■■

Caramel latte / คาราเมล ลาเต้

70.-

■■

Mocha coffee / กาแฟมอคค่า

70.-

■■

Hot Chocolate / ช็อกโกแลตร้อน

70.-

COLD DRINKS

เครื่องดื่มเย็น

■■

Soda water / โซดา

25.-

■■

Coke / โค้ก

35.-

■■

Coke Zero / โค้กซีโร่

35.-

■■

Orange juice / น�้ำส้ม

50.-

■■

Apple juice / น�้ำแอปเปิ้ล

50.-

■■

Pineapple juice / น�้ำสับปะรด

50.-

■■

Lime juice / น�้ำมะนาวเย็น

50.-

Iced Thai tea / ชาไทยใส่นม

Lemon soda / มะนาวโซดา

50.-

75.-

■■

Raspberry soda / ราสเบอร์รี่โซดา

75.-

■■

Raspberry soda / ราสเบอร์รี่โซดา

Iced Coffee
กาแฟเย็น
Iced solo (Iced Americano) / กาแฟด�ำเย็น
60.Iced Espresso / เอสเพรสโซเย็น
70.-

■■

■■

Music Square Fruit Punch / มิวสิคสแควร์ฟรุตพั้นซ์ 90.-

SMOOTHIE

Milk shake with Caramel / คาราเมลนมสดปั่น

50.-

■■

■■

Oreo milk shake / โอริโอนมสดปั่น

Espresso / เอสเพรสโซ

25.-

น้ำ�ปั่น

■■

Thai Iced Coffee / กาแฟเย็น

70.-

■■

Iced Cappuccino / คาปูชิโนเย็น

70.-

■■

Iced Coffee Latte / ลาเต้เย็น

70.-

■■

Iced Chocolate / ช็อกโกแลตเย็น

70.-

■■

Iced Mocha Coffee / มอคค่าเย็น

80.-

■■

Iced Caramel Latte / ลาเต้คาราเมลเย็น

80.-

■■

Iced Caramel Machiato / คาราเมลมัคคิอาโต้เย็น

80.-

Affogart (Espresso with Vanilla ice cream)
เอสเพรสโซกับไอศครีมวานิลา

90.-

Lemon Smoothie / มะนาวปั่น

Marashino and banana smoothie
มาราสชิโน่-กล้วยหอมปั่น

75.-

■■

Banana and Kiwi smoothie / กล้วยหอม-กีวีปั่น

75.-

■■

Orange fizz / น�้ำส้มโซดาปั่น

75.-

■■

Kiwi-lime fizz / กีวีมะนาวโซดาปั่น

75.-

■■

■■

Lemon Smoothie / มะนาวปั่น

75.-

■■

Cappuccino smoothie / คาปูชิโนปั่น

80.-

■■

Apple milk shake / แอปเปิ้ลนมสดปั่น

85.-

■■

Latte frappe / ลาเต้ปั่น

80.-

■■

Oreo milk shake / โอริโอนมสดปั่น

85.-

■■

Iced Chocolate smoothie / ช็อกโกแลตปั่น

80.-

■■

Milk shake with Caramel / คาราเมลนมสดปั่น

85.-

■■

Mocha frappe / มอคค่าปั่น

90.-

■■

Green tea Smoothie / ชาเขียวนมปั่น

85.-

■■

Latte caramel frappe / ลาเต้คาราเมลปั่น

90.-

■■

Orange fizz / น�้ำส้มโซดาปั่น

■■

Rosella juice / น�้ำกระเจี๊ยบ

50.-

50.-

กาแฟร้อน
40.-

■■

Iced Lipton tea / ชาเย็น
Iced White Tea Pandan-Aloe
ชาขาวใบเตยว่านหางจระเข้

Hot Coffee
Hot Coffee / กาแฟร้อน
■■

HERBAL JUICES เครื่องดื่มสมุนไพร

กาแฟ

■■

Coffee Frappe
Iced Espresso frappe / เอสเพรสโซปั่น

Music Square Fruit Punch / มิวสิคสแควร์ฟรุตพั้นซ์

Iced Caramel Machiato
คาราเมลมัคคิอาโต้เย็น

กาแฟปั่น
80.Affogart
เอสเพรสโซกับไอศครีมวานิลา

All prices are subject to 10% service charge
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 10%

College of Music, Mahidol University
25/25 Phutthamonthon Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhonpathom 73170
Tel. 02 800 2525-34 ext.190
Fax. 02 441 4561
Monday-Friday 7:30 a.m.-8:00 p.m.
Saturday and Officail Holiday 10:00 a.m.-8:00 p.m.

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๐๐ ๒๕๒๕-๓๔ ต่อ ๑๙๐
โทรสาร ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๖๑
วันจันทร์-ศุกร์ ๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.
วันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.
www.music.mahidol.ac.th/musicsquare

