


WATER • น้ำำ�� • 水

Minere (Still Mineral Water from Thailand)
มิิเน้ำเร่่ (น้ำำ��แร่่ จ�ก ปร่ะเทศไทย)
 泰国矿泉水

small / ขวดเล็็ก / 小瓶 500ml ฿39
big / ขวดใหญ่่ / 大瓶 1,500ml ฿69

Evian (Still Mineral Water from France)
เอเวียน้ำ (น้ำำ��แร่่ จ�ก ปร่ะเทศฝร่่�งเศส)
 法国进口依云天然矿泉水

small / ขวดเล็็ก / 小瓶 500ml ฿79
big / ขวดใหญ่่ / 大瓶 1,250ml ฿129

Mountain Water in Glass Carafe 1,000ml ฿49
น้ำำ��เปล็่� 1 ลิ็ตร่
山泉水 玻璃水瓶 1000毫升

San Benedetto (Sparkling Mineral Water from Italy)
ซ�น้ำ เบ็็น้ำเดทโต้ (น้ำำ��แร่่อ่ดแก๊ส จ�ก ปร่ะเทศ อิต�ล็ี)
 意大利进口圣碧涛天然矿泉水（含气）

small / ขวดเล็็ก / 小瓶 500ml ฿89
big / ขวดใหญ่่ / 大瓶 1,000ml ฿149

Hot Water
น�้ำร้อน

热水

฿29

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษ้ีมู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



HOMEMADE SMOOTHIES
โฮมิเมิด สมิูทตี� • 冰沙

฿115

Banananuts
(Banana, Peanuts & Flakes)
บำนำน่ำนัท 
(กล็้วย, เน้ำยถั่่�ว, มิะพร่้�วอบ็แห้ง)
香蕉花生

Mangomint
(Mango, Fresh Mint)

แมงโก้มินท์ (มิะมิ่วง, ใบ็สะร่ะแหน้ำ่)
芒果薄荷

Drink Pink 
(Watermelon, Berries, 
Lemon)

ดร้�งพิ้้�ง 
(แตงโมิ, เบ็อร่์ร่ี�, มิะน้ำ�ว)
西瓜浆果

Passionata 
(Passionfruit, Pineapple)

แพิ้สชั่นนำต้ำ (เส�วร่ส, ส่บ็ปะร่ด)
百香果菠萝

Choco-Dream 
(Chocolate, Banana)

ช็อคโก้ดรีม (ช็อคโกแล็็ต, กล็้วย)
巧克力香蕉Straw-Nana 

(Strawberry, Banana)

สตรอนำน่่ำ 
(สตร่อเบ็อร่์ร่ี�, กล็้วย)
草莓香蕉

Cocopine 
(Fresh Pineapple, 
Banana, Coconutmilk 
& Flakes)
โคโค่ไพิ้น์ (ส่บ็ปะร่ด, 
กล็้วย, กะทิ, มิะพร่้�ว
อบ็แห้ง)
菠萝香蕉椰子

Thai Tea / ชำไทย  / 泰式茶 Green Thai Tea with Milk / ชำเขีียวไทยใส่นม 
/ 奶茶（泰国绿茶）

THAI TEA • ช�ไทย • 泰式茶 ฿89

Prices are subject to 7% Tax | ร่�ค�นี้ำ�ไมิ่ร่วมิภ�ษีีมิูล็ค่�เพ่�มิ 7% | 所有价格另收取7%的增值税
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DETOX • ดีท๊อกซ์ • 健康排毒饮品 ฿155

Carrot Ginger Apple / น�้ำแครอท, ขี้ง, แอปเป้�ล รวม / 健康排毒 胡萝卜生姜苹果汁

Lime Mint Honey / น�้ำมะนำว, ใบสะระแหน่, น�้ำผึ้้้ง รวม / 健康排毒 青柠薄荷蜂蜜

Banana Boost / กล้วย, โยเกิร์ต, พิ้ำสลี่ / 健康排毒 能量香蕉

Pineapple Cooler / สัปปะรด, ใบโหระพิ้ำ / 健康排毒 酷爽菠萝

Beet Root / บีทรูท / 甜菜根汁

Tomato / มะเขีือเทศ / 番茄汁

Carrot / แครอท / 胡萝卜汁

made fresh when you orderเครื่องดื่มคั้นสดตำมออเดอร์新鲜供应现点现做

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษ้ีมู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



FRESH FRUITS • น้ำำ��ผล็ไมิ้สด • 鲜榨果汁

In Nic’s only 100% fruit
- no syrup
- no sugar
- no msg 

Nic’s use organic honey to sweeten fruits according to the season
เร่�ใช้น้ำำ��ผ้�งธร่ร่มิช�ติ เพ่�อให้ได้ร่สช�ติผล็ไมิ้ต�มิฤดูก�ล็

我们只使用有机蜂蜜来增加甜度

Fresh Coconut ฿89
มะพิ้ร้ำวสด
鲜椰子汁

Orange Juice (U.S.A. Oranges) or Apple Juice (Green Apple)
น�้ำส้มค้ัน (ส้มอเมร้กำ) และ น�้ำแอปเป้�ลสด (แอปเป้�ลเขีียว)
美国甜橙纯鲜榨果汁 或者 青苹果纯鲜榨果汁

Iced / Shake • เย็น้ำ / ป่�น้ำ • 加冰 / 冰沙 ฿119
Pure Juice • น้ำำ��ผล็ไมิ้ค�่น้ำ • 纯果汁 ฿139

ท่ีร้ำนนิคส์ใช้ผึ้ลไม้สด 100% เท่ำนั้น
- ไม่ใส่น�้ำเชื่อม
- ไม่ใส่น�้ำตำล
- ไม่ใส่ผึ้งชูรส

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

Iced / Shake • เย็น้ำ / ป่�น้ำ • 加冰 / 冰沙 ฿89
Pure Juice • น้ำำ��ผล็ไมิ้ค่�น้ำสด ไมิ่ใส่น้ำำ��แข็ง • 纯果汁 ฿119

Own Fruit Mix • ร่วมิเอง • 自选搭配 ฿149

Mango / มะม่วง / 芒果

Lime / มะนำว / 柠檬

Pineapple / สัปปะรด / 菠萝

Watermelon / แตงโม / 西瓜

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษี้มู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



Fresh Ginger Honey Tea
ชำขี้งสดน�้ำผึ้้้ง
新鲜生姜蜂蜜茶

Twinnings Teas (with or without Lemon): 
Black Tea, Green Tea, Peppermint Tea, 

Fruit Tea, Earl Grey Tea, English Breakfast Tea
ชำย่ีห้อ TWINNINGS ใส่มิะน้ำ�วหรื่อไมิ่ใส่มิะน้ำ�ว 

(ช�ดำ�, ช�เขียว, ช�สะร่ะแหน้ำ่, ช�ผล็ไมิ้, 
ช�เอิร่์ล็เกร่ย์, ช�เช้�อ่งกฤษี)

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

TEA • ช� • 茶

฿79

฿89

Ginger Teas Hot & Iced Twinnings Teas Hot & Iced

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษ้ีมู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



make it white + ฿20
ทำ�แบ็บ็ ใช้น้ำมิ
加奶

make it iced + ฿10
ทำ�แบ็บ็ ใส่น้ำำ��แข็ง
加冰

make it doubleshot + ฿40
ทำ�แบ็บ็ ด่บ็เบิ็�ล็ ช๊อท
双份

make it dairy free with coconutmilk + ฿30
ทำ�แบ็บ็ ใช้กะทิ
加椰奶

make it decaf + ฿40
ทำ�แบ็บ็ ดีแค็ฟ
低咖啡因

make it Irish with Jameson + ฿180
ทำ�แบ็บ็ ไอร่ิช ก่บ็ เจมิส์ส่น้ำ
爱尔兰咖啡

COFFEE • ก�แฟ • 咖啡

Mocca มอคค่ำ 摩卡

Chocolate ช็อคโกแลต 巧克力

Milk นม 牛奶

Espresso
เอสเพิ้รสโซ่่
意式浓缩咖啡

Black Coffee 
(Americano)

กำแฟด�ำ (อเมร้กำโน่)
黑咖啡（美式）

Cappucino
คำปูชิโน
卡布奇诺

Latte
ลำเต้
拿铁

black กำแฟสด 黑咖啡

฿89

฿69

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษี้มู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



SOFT DRINKS • เคร่่�องดื�มิ • 软饮料

Soda, served with ice and lime โซ่ดำ เสิร์ฟ กับ น�้ำแขี็งและ
มะนำว

苏打水加冰和青柠 ฿39

Coke-Zero, Coke-Diet, 
Fanta, Sprite , Coke

โค้ก, โค้ก-ซ่ิโร, โค้ก-ไดเอ็ท, 
แฟนต้ำ, สไปร์ท , โค้ก

零度可乐，健怡可乐，
芬达，雪碧 , 可乐

฿49

Orangina from France น�้ำส้ม จำก ประเทศฝรั่งเศส 法国进口法奇那橘汁
饮料

฿129

Schweppes Manao, 
Tonic Water, Ginger Ale

ชเวปมะนำว,ชเวปโทนิค, 
ชเวปจ้งเจอร์เอล

怡泉柠檬苏打水，
怡泉汤力水，姜汁汽水

฿69

A&W Rootbeer 
(no alcohol)

เอ แอนด์ ดับเบิ�ลยู รูทเบียร์ 
(ไม่มีแอลกอฮอล์)

美国A&W树根啤酒
(无酒精）

฿69

Red Bull from Austria กระทิงแดง จำก ออสเตรีย 奥地利进口红牛 ฿139

Oishi Chakuza Honey Lemon 
Sparkling Green Tea

โออิชิ ชำคูซ่่ำ น�้ำผึ้้้งมะนำว 泰国Oishi Chakuza 
蜂蜜柠檬气泡绿茶

฿69

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษ้ีมู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



KOMBUCHA • คอมิบ็ูชะ • 红茶菌(康普茶)

Virgin Mojito 
1 Liter

เวอร์จ้น โมฮิโต้ 1 ลิตร
无酒精莫吉托 1升

฿289

康普茶
康普茶是由绿茶和红茶发酵而成的
一种有益于身体健康的茶饮品 
4种口味： 
原味 | 荔枝 | 蜂蜜和生姜 | 柚子和桃子

KOMBUCHA
Kombucha is fermented green & 
black tea with many health benefits. 
4 tasty flavors: Original I Lychee I 
Honey & Ginger I Yuzu & Peach 

คอมบูชะ
เป็นชำเขีียวและชำด�ำหมักท่ีมีประโยชน์
มำกมำย 
ให้ 4 รสชำติ: ออร้จ้นอล, ลิ�นจี่, น�้ำผึ้้้งขี้ง, 
พิ้ีช

฿139

Nic’s Paradise 
1 Liter 

นิคส์ พิ้ำรำไดซ่์ 1 ลิตร
Nic′s天堂鸡尾酒 1升

฿199

Strawberry Cooler
1 Liter

สตรอว์เบอร์รี่ คลูเลอร์ 
1 ลิตร

草莓酷乐鸡尾酒 1升

฿199

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษี้มู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



HOMEMADE SANGRIA
แซงเกร่ียโฮมิเมิด
自制桑格利亚
Tropical Style (Watermelon, Pineapple, Lime)
โทรพิ้้คอล สไตล์ (แตงโมิ, ส่ปปะร่ด, มิะน้ำ�ว)
热带风味（西瓜，菠萝，柠檬）

carafe 1/2 liter / โถั่ คร่่�ง ลิ็ตร่ / 半升 ฿499
carafe 1 liter / โถั่ หน้ำ้�ง ลิ็ตร่ / 一升 ฿899

Spanish Style (Apple, Orange)
สแปนิช สไตล์ (แอปเป้�ล็, ส้มิ)
西班牙风味（苹果，橘子）

carafe 1/2 liter / โถั่ คร่่�ง ลิ็ตร่ / 半升 ฿569
carafe 1 liter / โถั่ หน้ำ้�ง ลิ็ตร่ / 一升 ฿979

glass / แก้ว / 杯 ฿169
carafe 1/2 liter / โถั่ คร่่�ง ล็ิตร่ / 半升 ฿469
carafe 1 liter / โถั่ หน้ำ้�ง ล็ิตร่ / 一升 ฿889

SPY Wine Cooler 275ml 5-6%
(SPY Classic, SPY Red, SPY Mai Tai)

สปำย ไวน์ คูลเลอร์
(สป�ยคล็�สสิก,สป�ยแดง, สป�ยไหมิไท)

SPY起泡酒
(SPY经典，SPY红色，SPY迈泰）

Corkage fee for bottles the guests bring themselves 150฿
ค่�เป้ดขวดสำ�หร่่บ็เครื่�องดื�มิทุกชน้ำิดที�น้ำำ�มิ�เอง 150 บ็�ท
客人外带酒水饮料，开瓶费每瓶150泰铢

WINE BY THE BOTTLE • ไวน้ำ์ขวด • 瓶装葡萄酒售卖
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Envyfol G.S.M. French Redwine ฿689

De Chansac Cinsault French Rose Wine ฿689

Castelforte Pinot Grigio Italian Whitewine ฿779

Montepulciano d'Abruzzo Italian Redwine ฿869

Lambrusco Emilia-Romagna Amabile Italy ฿899

Villa Antinori Bianco Italian Whitewine ฿949

Nua Brut Vino Spumante Prosecco Italy ฿979

Vina Oria Crianza Spanish Redwine ฿999

Chateau du Barry Bordeaux French Redwine ฿1,079

Petale Organic La Tour French Rose Wine ฿1,349

Gran Monte Asoke Cabernet Sauvignon Syrah Thailand ฿1,679

Chateau La Tour Provence French Redwine ฿1,879

Barolo Damiano Leconquevigne Italian Redwine ฿3,699

Lavau Chateauneuve du Pape French Redwine ฿4,299

Laurent Perrier Champagne France ฿4,799

La Lagune Haut-Medoc French Redwine ฿6,699

HOUSEWINE
เฮ�ส์ไวน้ำ์
餐酒（葡萄酒）

฿89

14:00-17:00 o'clock no alcohol served or sold
เวล็� 14.00 - 17.00 น้ำ. งดบ็ร่ิก�ร่หร่่อจำ�หน้ำ่�ยเคร่่�องดื�มิแอล็กอฮอล็์
下午2点至5点期间不售卖酒

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษ้ีมู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



BEER • เบี็ยร่์ • 啤酒
     Big  Small

Heineken / ไฮน์เนเก้น / 喜力啤酒 ฿169  ฿119
Tiger / ไทเกอร์ / 虎牌啤酒  ฿159  ฿109
Singha / สิงห์ / 狮牌啤酒  ฿149  ฿99
Chang / ช้ำง / 象牌啤酒  ฿149  ฿99
Leo / ลีโอ / 豹牌啤酒   ฿139  ฿89

COCKTAILS
ค๊อกเทล็ • 鸡尾酒

Paulaner / พิ้อลลำเนอร์ / (宝拉纳) 柏龙麦芽啤酒 ฿279
Corona / โคโลน่ำ / 科罗娜啤酒 ฿269
Asahi Can / อำซ่ำฮี เสิร์ฟแบบกระป๋อง / 朝日啤酒 ฿139
Beerlao / เบียร์ลำว / 老挝啤酒 ฿159
Dark Beerlao / เบียร์ลำว ดร๊ำกเบียร์ / 老挝黑啤 ฿179

Tequila Sunrise
เตกิล่ำซ่ันไรส์ (เตกิล่ำ, 

น�้ำส้ม, เกรนำดีน)
特基拉日出鸡尾酒

White 
Russian

ไวท์รัสเซ่ี่ยน
白色俄罗斯鸡尾酒

Mai Tai
ไหมไทย

迈泰鸡尾酒

Long Island 
Ice Tea

ลองไอซ่์แลนด์
长岛冰茶鸡尾酒

Cuba Libre
คิวบำ เลเบร

自由古巴鸡尾酒

Pina Colada
พิ้้น่ำโคลำด้ำ
椰林飘香鸡尾酒

Aperol Spritz
อเปร์โรว์ สปร้ตซ่์

阿贝罗鸡尾酒

Black 
Russian

แบล็ครัสเชี่ยน
黑色俄罗斯鸡尾酒

Margarita
มำกำร้ต้ำ

玛格丽特鸡尾酒

Blue Margarita
บลูมำกำร้ต้ำ

蓝色玛格丽特鸡尾酒

Daiquiri
ไดคิวรี่

代基里鸡尾酒

CAMPARI
เหล็้�ก่อน้ำอ�ห�ร่
餐前酒
Campari Soda ฿229
คัมพิ้ำรี่โซ่ดำ 
金巴利苏打 

Campari Orange  ฿279
(Fresh Squeezed) 
คัมพิ้ำรี่น�้ำส้มค้ัน
金巴利鲜榨橙汁

DIGESTIF RUM & LIQUER
เหล็้�หล่็งอ�ห�ร่ แล็ะ เหล็้�หว�น้ำ
餐后朗姆酒和力娇酒
Grappa ฿159
Gin-Tonic ฿159
Gin-Tonic Gordons ฿199
Gin-Tonic Bombay Sapphire ฿239
Vodka, Tequila, Amaretto, Sambuca ฿169
Absolut Vodka ฿229
Malibu, Baileys, Kahlua ฿199

WHISKY & WHISKEY
วิสกี� แล็ะ วิสกี�

威士忌

Bottle 700ml Shot
SangSom Rum ฿589 ฿99
Johnny Walker Red ฿979 ฿169
Regency Brandy ฿1,099 ฿179
Jameson ฿1,399 ฿199
Jack Daniel's ฿1,799 ฿259
Glenfiddich ฿2,899 ฿349
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Mojito / โมฮิโต้ / 莫吉托  ฿489
Virgin Mojito / เวอร์จ้น โมฮิโต้ / 无酒精莫吉托  ฿279
Daiquiri / ไดคิวรี่ / 代基里鸡尾酒 ฿999
Frozen Margarita / มำกำร้ต้ำ / 玛格丽特鸡尾酒 ฿899

Frozen Blue Margarita / บลูมำกำร้ต้ำ / 蓝色玛格丽特鸡尾酒 ฿899

1 LITER
1 ลติร

1升

฿189

Caipirinha
 ไคพิ้ิรันย่ำ 

卡琵莉亞

Mojito 
โมฮิโต้ 
莫吉托

Prices are subject to 7% Tax | ราคาน้ี้�ไม่่รวม่ภาษี้มู่ลค่าเพิ่่�ม่ 7% | 所有价格另收取7%的增值税



Virgin Mojito 
1 Liter

เวอร์จ้น โมฮิโต้ 1 ลิตร
无酒精莫吉托 1升

฿289


