
Food may contain traces of nuts and seeds, or ingredients that may cause allergies. If you have any food allergies, please inform our staff prior to ordering.
Prices are quoted in Thai baht and subject to government tax and a 10% service charge.

Contains Nuts Suitable for Vegetarians Suitable for Vegans Contains Alcohol

APPETIZERS & SALADS
Caesar Salad                                             240
Romaine lettuce, garlic – anchovy dressing, bacon,
warm brioche croutons 
ซีซาร์สลัด: สลัดผักกาดหอม, ชีส, เบคอน, ขนมปังครูต็อง 
Extra topping  of your choice 
  - Grilled Chicken / เพิ ่มไก่ย่าง                                             50
  - Grilled Prawns / เพิ ่มกุ ้งย่าง                                            100

Niçoise Salad                                             300
Yellowfin tuna, potatoes, cherry tomatoes, capsicum,
quail egg, olive, cider vinaigrette
นีซัวส์สลัด: สลัดผักสไตล์ฝรั่งเศส, ทูน่า, ไข่นกกระทา, มะกอก

Crispy Calamari                  260
Golden fried calamari rings served with lime,
garlic – aioli, tartar sauce
ปลาหมึกทอดเสิร์ฟกับซอสทาร์ทาร์

Chicken Wings                    250
Crispy chicken wings served with sweet chili sauce
ปีกไก่ทอดเสิร์ฟกับซอสไก่ทอด

Chicken Nuggets                              200
Served with fries and ketchup
นักเก็ตไก่เสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดและซอสมะเขือเทศ

French Fries                          150
มันฝรั่งทอดเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศ

HEALTHY DISHES
La Costa Heathy Salad                                                                  220
Watermelon, cucumber, feta cheese, walnut, Italian vinaigrette
สลัดแตงโม, แตงกวา, เฟต้าชีส, ถั ่ววอลนัท, น้ำสลัดอิตาเลี ่ยน

Egg White & Avocado Sandwich                                                 240
Whole wheat toasted with egg white scramble,
avocado, aioli and nacho
แซนวิชขนมปังธัญพืช, ไข่ขาว, อโวคาโด, ซอสกระเทียม, ข้าวโพดกรอบ

Lettuce Wrapped                                                                           260
Tortilla, romaine lettuce, poached chicken breast, apple slaw 
แซนวิชผักโรแมนม้วน, ไก่ต้ม, สลัดแอปเปิ ้ล

Fish en Papillote                                                         320
Baked seabass with EVO, herbs, olive, caper, lime
ปลากระพงขาวอบน้ำมันมะกอก, สมุนไพร, มะกอก, ดอกเคเปอร์, มะนาว

PIZZA
 
Margherita Pizza                                                280
Tomato sauce, mozzarella, basil
พิซซ่ามาเกริต้า: ซอสมะเขือเทศ, ชีส, ใบโหระพา

Hawaiian Pizza                                                330
Tomato sauce, mozzarella, bacon, pineapple
พิซซ่าหน้าฮาวายเอี ้ยน: ซอสมะเขือเทศ, ชีส, เบคอน, สับปะรด 

Pepperoni Pizza                                                350
Tomato sauce, mozzarella, pepperoni, capsicum, roasted garlic
พิซซ่าหน้าไส้กรอก: ไส้กรอกแบบเผ็ด, ซอสมะเขือเทศ,
ชีส, พริกหวาน, กระเทียม

Seafood Pizza                                     375
Tomato sauce, mozzarella, assorted seafood, dill
พิซซ่าหน้าซีฟู ้ด: ซอสมะเขือเทศ, ซีฟู ้ด, ชีส, ผักชีลาว

PASTA 
Choose your pasta                                                320
Penne, Spaghetti, Fettuccine
เลือกเส้นพาสต้าจาก เพนเน่, สปาเกตตี้, เฟตตุชินี

Choose your sauce
Bolognese, Carbonara, Pesto
เลือกซอสจาก ซอสเนื ้อ, ซอสคาโบนาร่า, ซอสโหระพาฝรั่ง

SANDWICH / BURGERS / 
WESTERN MAIN COURSE
Club Sandwich                                                290
White or brown bread, bacon, roasted chicken breast,
fried egg, iceberg, tomato served with fries
คลับแซนวิชเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอด

La Costa Burger                                                375
Beef patties, bacon, Gruyère cheese, fried egg,
sesame homemade bun served with fries
and Mövenpick burger sauce
เบอร์เกอร์เนื ้อเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดและซอสเมอเวนพิค

Chicken Burger                                                 350
Crispy fried chicken, coleslaw, tomato, homemade burger bun
served with hand cut fries and Mövenpick burger sauce
เบอร์เกอร์ไก่กับมันฝรั่งทอดและซอสเมอเวนพิค

Fish & Chips                                                 380
Deep fried batters fish served with fries and tartar sauce 
ปลาชุปแป้งทอดเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอดและซอสทาร์ทาร์



SIDES 
Khao Suay                                                   50
Steamed Jasmine Rice
ข้าวสวย

Khai Dao                                                   50  
Traditional Thai fried egg
ไข่ดาว

Food may contain traces of nuts and seeds, or ingredients that may cause allergies. If you have any food allergies, please inform our staff prior to ordering.
Prices are quoted in Thai baht and subject to government tax and a 10% service charge.

Contains Nuts Suitable for Vegetarians Suitable for Vegans Contains Alcohol

ASIAN FAVORITES
Vegetable Spring Rolls                                               200
Deep fried crispy vegetarian spring rolls
served with sweet plum sauce
ปอเปี ๊ยะทอดเสิร์ฟกับซอสบ๊วยหวาน

Som Tum Thai                                      220
Thai spicy green papaya salad with long bean, cherry tomato,
garlic, bird eye chili, peanuts, sweet tamarind sauce
ส้มตำไทย

Satay Chicken / Pork                                     220
Skewers of marinated grilled chicken or pork
served with cucumber relish, chili, peanut sauce
สะเต๊ะไก่หรือหมู

Tod Man Goong                                                250
Deep fried shrimp cake served with sweet plum sauce
ทอดมันกุ ้งเสิร์ฟพร้อมซอสบ๊วยหวาน

Yum Talay                                                 250
Mild spicy seafood salad with lime, chili and herbs
ยำรวมมิตรทะเล

Khao Phad 
Fried rice with chicken, pork, beef or seafood 
ข้าวผัด 

  - Chicken or Pork / ไก่ หรือ หมู                         250
  - Beef or Seafood / เนื ้อ หรือ ทะเล                         300

Moo Tod Gratiam Prik Thai                                                250
Deep fried pork with garlic and pepper
หมูทอดกระเทียมพริกไทย เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวย

Phad Kraprao
Stir-fried chicken, pork, beef or seafood with Thai chili
and hot basil leaves served with steamed jasmine rice 
ผัดกะเพราไก่, หมู, เนื ้อ หรือ ทะเล เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย
  - Chicken / Pork                                                250
  - Beef / Seafood                                                300
      
Nua Phad Num Mun Hoy                                                300
Stir fried beef with oyster sauce served with steamed jasmine rice
เนื ้อผัดน้ำมันหอย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

Nasi Goreng                                                                       350
Fried rice chili paste, chicken satay, shrimp cracker 
ข้าวผัดนาซีโกเร็งน้ำพริกเผาเสิร์ฟพร้อมไก่สะเต๊ะ ข้าวเกรียบกุ้ง

NOODLES
Phad Thai Goong                                                300
Thai fried rice noodle with prawns, tamarind sauce, egg,
dried shrimps, chives, bean sprouts and ground peanuts 
ผัดไทยกุ้ง

Phad See-Ew Talay                                                 300
Stir fried rice noodle with seafood, egg,
kale in a sweet seasoning sauce 
ผัดซีอิ ๊วทะเล

DESSERTS
Seasonal Fresh Fruit                                      150
ผลไม้สดตามฤดูกาล

Movenpick Ice-cream Selection                                                  220
ไอศครีมเมอเวนพิค

  - Swiss Chocolate / สวิสช็อกโกแล็ต
  - Vanilla Dream / วานิลลาดรีม
  - Strawberry / สตรอว์เบอร์รี ี
  - Maple Walnut / เมเปิ ้ล วอลนัท
  - Caramelita / คาราเมล


