เครื่องดื่ม

บาท

นำ้ ดืม่
น้ าดื่มสิ งห์
500 มล.
15.น้ าแร่ เพอร์ร่า
600 มล.
20.โซดาช้าง
325 มล.
20.โซดาช้าง บลูเมจิก
325 มล.
25.โซดาช้าง กลิ่นมะนาว
325 มล.
25.เครื่องดืม่ ชำเย็น ออร์ กำนิค อิชิตัน
ชาดา ออร์กานิค รสเลม่อน
420 มล.
25.ชาเขียว ออร์กานิค รสต้นตารับ
420 มล.
25.ชาเขียว ออร์กานิ ค รสน้ าผึ้งผสมมะนาว
420 มล.
25.ชาเขียวออร์กานิค รสเก๊กฮวย
420 มล.
25.ชาเขียว ออร์กานิค รสข้าวญี่ปนุ่
420 มล.
25.นำ้ อัดลม
โค้ก
450 มล.
25.โค้กไลท์
325 มล.
30.โค้กซีโร่
325มล.
30.สไบร์ท
450 มล.
25.แฟนต้า
450 มล.
25.เอ็ม 150
150 มล.
25.เบียร์ และ เครื่องดืม่ เรียกน้ำย่อย
เบียร์สิงห์
630 มล.
85.เบียร์ชา้ ง คลาคสิ ก
640 มล.
75.เบียร์ไทเกอร์
640 มล.
85.ไวน์ผลไม้ ฟลูมูน,ไวน์โรเซ่,ไวน์ขาว หรื อไวน์แดง 300 มล.
59.กำแฟ
กำแฟดอยคำ กำแฟอิตำลีลำวำสซ่ ำ
กาแฟเอสเพรสโซ่
35.40.กาแฟเอสเพรสโซ่มาเกียโต้ ( กาแฟใส่ฟองนม)
40.45.กาแฟ
40.45.กาแฟลาเต้
45.50.กาแฟคาปูชิโน่
50.55.เนสกาแฟ
150 มล.
35.เนสกาแฟใส่ นม
250 มล.
45.เนสกาแฟเย็นกระป๋ องเขียว
180 มล.
25.นม (นมร้ อน หรือ นมเย็น)
นมสด
250 มล.
35.ช็อคโกแลต (Van Houten)
250 มล.
40.ซ็อคโกแลตโอโววันติน (จากประเทศสวิตซ์)
250 มล.
40.นมถัว่ เหลืองแลตตาซอย รสหวาน
200 มล.
20.นมถัว่ เหลืองแลตตาซอย รสช็อกโกแลต
250 มล.
25.นมถัว่ เหลืองแลตตาซอย รสงาดา
250 มล.
25.นมวีฟิต ผสมข้าว 7 ชนิด
250 มล.
25.-

ชำ (ชำปลูกและผลิตในท้ องถิ่น)
เสิ ร์ฟเป็ นแก้ว
เสิ ร์ฟเป็ นกา
ชาเขียวกลิ่นเอร์ ลเกรย (ชาเขียวล้านนา)
ชาจีนออร์กานิคอบดอกมมะลิ (ชาระมิงค์)
ชาดาออร์กานิค (ชาระมิงค์)
น้ าชาออร์กานิค, ชาขิง
ชำเย็น

250 มล.
380 มล.

45.50.-

250 มล.
380 มล.

45.60.-

นำ้ ผลไม้ (และนำ้ ผัก) สด

ใส่ น้ าแข็ง
380 มล.
ไม่ใส่ น้ าแข็ง
250 มล.
มะนำว – มะนำวสด (จำกสวนของเรำ)
มะนาวกับน้ าแร่ หรื อ มะนาวกับโซดา
สวิตซ์ ล้ำนนำ เอนเนอร์ จี
ส้ม-ลูกพลับ-มะนาวสด-เสาวรส
สวิตซ์ ล้ำนนำ แมงโก้
มะม่วง-ส้ม-มะนาวสด-เสาวรส
เฮฟเวน โกโก้นัท
มะพร้าวสดเสริ ฟ์พร้อมลูก
เพียวแอปเปิ้ ล
น้ าแอปเปิ้ ล
ดีไลท์ ฟู วอสเทอร์ เมล่อน
น้ าแตงโม
ดีท็อกซ์
แครรอท-และ-ขิง
คลีนเซอร์
ขึ้นฉ่ าย-แครรอท-บีสรู ท และ แอปเปิ้ ล
นำ้ ผลไม้ ปั่น
380 มล.
วิตำมิน ซี
ส้ม-สัปปะรด-มะนาว
พรั้นซ์ เสำวรส
เสาวรส-สัปปะรด-ส้ม
ทรอปิ คอล
สัปปะรด-กล้วย ผสมน้ ากะทิสด
มิลค์เชค
บานาน่า-ซ็อกโก้, กล้วย และ ซ็อกโกแลต
อะโวคาโด้ ซ็อกโก้, อะโวคาโด และ ซ็อกโกแลต
สวีท ลำสซี่ (ผสมโยเกิร์ตโฮมเมด)
ผลไม้ตามชอบ มะม่วง, กล้วย, สับปะรด, มะละกอ

40.85.85.35.80.80.75.75.-

75.75.75.-

80.85.75.-

อำหำรเช้ ำ
โยเกิร์ต «โฮมเมด» เลือกทำนตำมชอบ
โยเกิร์ต รสธรรมชาติ
โยเกิร์ต น้ าผึ้ง หรื อ น้ าเชื่อม
โยเกิร์ต ธัญพืชอบแห้ง
โยเกิร์ต ธัญพืชอบแห้ง ผสมเมล็ดธัญพืช 4 ชนิด (ไม่มีผลไม้)
โยเกิร์ต กับผลไม้สด
โยเกิร์ต «สวิตซ์ลา้ นนา» (กับผลไม้สด)
ซีเรียลทำนกับนมสด เลือกทำนตำมชอบ
แคลล็อกคอนเฟล็ก
โยเกิร์ต ธัญพืชอบแห้ง
โยเกิร์ต ธัญพืชอบแห้ง ผสมเมล็ดธัญพืช 4 ชนิด (ไม่มีผลไม้)
ข้ ำวโอ๊ต นมสด
ข้ ำวต้ ม
แพนเค้ก สวิตซ์ ล้ำนนำ
แพนเค้ก 2 แผ่นเสิ ร์ฟกับน้ าผึ้ง หรื อ น้ าเชื่อม
เลือกทานกับกล้วย หรื อ สัปปะรด

«แฟรนช์ โทสต์»

บำท
50.60.70.75.80.85.50.55.60.65.70.110.-

100.-

ขนมปังแผ่น 2 แผ่น ทานกับ น้ าผึ้ง หรื อ น้ าเชื่ อม
เลือกทานกับ
ขนมปังปิ้ ง หรื อ ขนมปัง ฝรั่งเศส
กล้วย หรื อ สัปปะรด

ไข่
(เสริ ฟ์ 2 ฟอง) ไข่ลวก, ไข่ตม้ , ไข่ดาว, ไข่คน, ไข่น่ ึ ง

หรื อ ไข่ดาว «โรส สไตส์» เลือกทานกับ
ขนมปังปิ้ ง
75.ขนมปังฝรั่งเศส
80.ขนมปังอิตาเลียน
80.ครัวซองค์
100.ไข่ เจียว เลือกทำนกับ : ขนมปังปิ้ ง, ขนมปังฝรั่งเศส, ขนมปังอิตำเลียน
เลือกทำนแบบ
ไข่เจียวมะเขือเทศกับหอมใหญ่
70.ไข่เจียวเชดด้า ชีส
80.ไข่เจียวใส่แฮมกับชีส
75.เพิ่มครัวซองค์
+30.-

ขนมปังแผ่น ทำสตีน สุ ดอร่ อย !
ขนมปังแผ่น ทำสตีน , เนย และ แยม
ขนมปังแผ่น ทำสตีน อิตำลี, ซ็อกโกแลตนูเทลล่ ำ
ขนมปังแผ่น ทำสตีน สวิตซ์ , เนย กับ เซอโนวิส 
ขนมปังแผ่ น ทำสตีน แคว้ นฟิ บูค, เลอปำคเฟ่ (มังสวิรัต)
เลือกทานกับ
ขนมปั งปิ้ ง
ขนมปั งฝรั่งเศส
ขนมปังอิตาเลียน
ครัวซองค์

55.55.55.85.-

แซนด์วสิ : เลือกเป็ น ขนมปังปิ้ ง, ขนมปังอิตำเลียน หรือขนมปังฝรั่งเศส
สวิตซ์ ล้ำนนำ แซนด์วสิ
95.อะโวคาโด,แฮม และ บลูชีส
แฮปปี้ สแนค
85.ผักสลัด,มะเขือเทศ, แตงกวา และ หอมใหญ่
แฮม -ชีส
75.ขนมปังปิ้ งแอม-ชีส

75.-

ข้ ำวเหนียวมะม่ วง

80.-

ผลไม้ ตำมฤดูกำล
ผลไม้สดรวม
สลัดผลไม้

60.60.-

ครัวซองต์
ครัวซองต์เนยสด หรื อ ครังซองต์โฮลวีท

40.-

