FRESH FRUITS • น�้ำผลไม้สด • 鲜榨果汁
Lime

Mango

Iced / Shake • เย็น / ปั่น
加冰 / 冰沙 ฿90

Coconut

Pure Juice
น�้ำผลไม้คั้นสด ไม่ใส่น�้ำแข็ง
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纯果汁

฿110

Watermelon

Fresh Coconut
มะพร้าวสด

Orange Juice (U.S.A. Oranges) or Apple Juice (Green Apple)
น�้ำส้มค้ัน (ส้มอเมริกา) และ น�้ำแอปเปิ้ลสด (แอปเปิ้ลเขียว)

฿90

美国甜橙纯鲜榨果汁 或者 青苹果纯鲜榨果汁

鲜椰子汁

Iced / Shake • เย็น / ปั่น • 加冰 / 冰沙
Pure Juice • น�้ำผลไม้ค้ัน• 纯果汁

฿115
฿135

Nic’s use organic honey to sweeten fruits according to the season
Own Fruit Mix • รวมเอง • 自选搭配

฿135

เราใช้น�้ำผึ้งธรรมชาติ เพื่อให้ ได้รสชาติผลไม้ตามฤดูกาล
我们只使用有机蜂蜜来增加甜度

In Nic’s only 100% fruit
- no syrup
- no sugar
- no msg
ที่ร้านนิคส์ ใช้ผลไม้สด 100% เท่านั้น
- ไม่ ใส่น�้ำเชื่อม
- ไม่ ใส่น�้ำตาล
- ไม่ ใส่ผงชูรส
我们的果汁冰沙是由100%水果制成
– 不添加糖浆
– 不添加糖
– 不添加味精

Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税

WATER • น�้ำ • 水

Evian (Still Mineral Water from France)
เอเวียน (น�้ำแร่ จาก ประเทศฝรั่งเศส)
法国进口依云天然矿泉水

small / ขวดเล็ก / 小瓶 500ml ฿70
big / ขวดใหญ่ / 大瓶 1,250ml ฿120

Minere (Still Mineral Water from Thailand)
มิเนเร่ (น�้ำแร่ จาก ประเทศไทย)
泰国矿泉水

small / ขวดเล็ก / 小瓶 500ml ฿37
big / ขวดใหญ่ / 大瓶 1,500ml ฿65
San Benedetto (Sparkling Mineral Water from Italy)
ซาน เบ็นเดทโต้
(น�้ำแร่อัดแก๊ส จาก ประเทศ อิตาลี)
意大利进口圣碧涛天然矿泉水（含气）

small / ขวดเล็ก / 小瓶 500ml ฿75
big / ขวดใหญ่ / 大瓶 1,000ml ฿130

Mountain Water in Glass Carafe 1,000ml
น�้ำเปล่า 1 ลิตร

Hot Water
น�้ำร้อน

฿47

฿30

热水

Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税
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Iced

Carrot Ginger Apple / น�้ำแครอท, ขิง, แอปเปิ้ล รวม
/健康排毒 胡萝卜生姜苹果汁
Lime Mint Honey / น�ำ้ มะนาว, ใบสะระแหน่, น�้ำผึ้ง รวม
/健康排毒 青柠薄荷蜂蜜
Banana Boost / กล้วย, โยเกิร์ต, พาสลี่
/ 健康排毒 能量香蕉
Pineapple Cooler / สัปปะรด, ใบโหระพา
/健康排毒 酷爽菠萝

汁

纯果汁

Shaked

฿155

No Ice

DETOX • ดีท๊อกซ์ • 健康排毒饮品
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Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税
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Home Made Smoothies • โฮมเมด สมูทตี้ • 冰沙
Banananuts
(Banana, Peanuts & Flakes)
บานาน่านัท (กล้วย, เนยถั่ว, มะพร้าวอบแห้ง)
香蕉花生

Mangomint

(Mango, Fresh Mint)
แมงโก้มินท์ (มะม่วง, ใบสะระแหน่)

฿95

Cocopine

(Fresh Pineapple,
Banana, Coconutmilk
& Flakes)
โคโค่ ไพน์ (สับปะรด,
กล้วย, กะทิ, มะพร้าว
อบแห้ง)
菠萝香蕉椰子

芒果薄荷

Drink Pink

(Watermelon, Berries,
Lemon)
ดริ้งพิ้ง (แตงโม, เบอร์รี่,
มะนาว)
西瓜浆果

Choco-Dream
Straw-Nana

(Chocolate, Banana)
ช็อคโก้ดรีม (ช็อคโกแล็ต, กล้วย)

(Strawberry, Banana)
สตรอนาน่่า (สตรอเบอร์รี่,
กล้วย)

巧克力香蕉

Passionata

(Passionfruit, Pineapple)
แพสชั่นนาต้า (เสาวรส, สับปะรด)

草莓香蕉

百香果菠萝

Thai Tea • ชาไทย • 泰式茶

Thai Tea / ชาไทย / 泰式茶

฿80

Green Thai Tea with Milk / ชาเขียวไทยใส่นม
/ 奶茶（泰国绿茶）

Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税

Soft Drinks • เครือ่ งดืม่ • 软饮料

Soda, served with ice and lime
Coke-Zero, Coke-Diet,
Fanta, Sprite , Coke
Orangina from France
Schweppes Manao,
Tonic Water, Ginger Ale
Kinderbeer Karamalz
from Germany (no alcohol)
A&W Rootbeer
(no alcohol)
Red Bull from Austria
Oishi Chakuza Honey Lemon
Sparkling Green Tea

โซดา เสิร์ฟ กับ น�้ำแข็งและมะนาว
โค้ก-ซิโร, โค้ก-ไดเอ็ท,
แฟนต้า, สไปร์ท , โค้ก
น�้ำส้ม จาก ประเทศฝรั่งเศส
ชเวปมะนาว,ชเวปโทนิค,
ชเวปจิงเจอร์เอล
คินเดอร์เบียร์ คาราเมล จาก
เยอรมัน (ไม่มีแอลกอฮอล์)
เอ แอนด์ ดับเบิ้ลยู รูทเบียร์
(ไม่มีแอลกอฮอล์)
กระทิงแดง จาก ออสเตรีย
โออิชิ ชาคูซ่า น�้ำผึ้งมะนาว

苏打水加冰和青柠
零度可乐，健怡可乐，
芬达，雪碧 , 可乐
法国进口法奇那橘汁饮料
怡泉柠檬苏打水，
怡泉汤力水，姜汁汽水
德国进口Karamalz
麦芽饮料（无酒精）
美国A&W树根啤酒
（无酒精）
奥地利进口红牛
泰国Oishi Chakuza
蜂蜜柠檬气泡绿茶

Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税
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฿50
฿140
฿50
฿120
฿60
฿120
฿60

TEA • ชา • 茶

฿75

Fresh Ginger Honey Tea
ชาขิงสดน�้ำผึ้ง
新鲜生姜蜂蜜茶

฿85

Twinings Teas (with or without Lemon):
Black Tea, Green Tea, Peppermint Tea,
Fruit Tea, Earl Grey Tea, English Breakfast Tea
ชายี่ห้อ TWININGS ใส่มะนาวหรือไม่ใส่มะนาว
(ชาด�ำ, ชาเขียว, ชาสะระแหน่, ชาผลไม้,
ชาเอิร์ลเกรย์, ชาเช้าอังกฤษ)
川宁茶（可添加柠檬）：
红茶，绿茶，薄荷茶，果茶，格雷伯爵茶 , 英式早餐茶

Ginger Tea Hot & Iced

Twinings Teas Hot & Iced

Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税

COFFEE • กาแฟ • 咖啡

Espresso
เอสเพรสโซ่
意式浓缩咖啡

Black Coffee
(Americano)
กาแฟด�ำ
(อเมริกาโน่)

Cappucino
คาปูชิโน

Latte
ลาเต้

卡布奇诺

拿铁

黑咖啡（美式）

black

กาแฟสด

黑咖啡

make it white
ท�ำแบบ ใช้นม

+ ฿20

make it iced
ท�ำแบบ ใส่น�้ำแข็ง

+ ฿10

make it doubleshot
ท�ำแบบ ดับเบิ้ล ช๊อท

+ ฿40

฿70

加奶

加冰

双份

make it dairy free with coconutmilk + ฿30
ท�ำแบบ ใช้กะทิ
加椰奶

make it decaf
ท�ำแบบ ดีแค็ฟ

+ ฿30

make it Irish with Jameson
ท�ำแบบ ไอริช กับ เจมส์สัน

+ ฿180

低咖啡因

爱尔兰咖啡

฿90

Mocca
Chocolate
Milk

มอคค่า
ช็อคโกแลต
นม

Prices are subject to 7% Tax | ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 所有价格另收取7%的增值税

摩卡
巧克力
牛奶

