ALL DAY MENU
Joe Kool's Pool 11.OO to 18.OO
Joe Kool's Terrace 11.OO to 23.OO
Room Service 11.OO to 23.OO

ราคาเปนเงิ น บาทรวมภาษี แ ละค่ า บริก าร
All prices are NET

APPETIZERS
เฟรนช์ฟ รายส์

French fries

119

Shoelace cut potato, tomato ketchup or mayonnaise

ปอเปยะ

Spring rolls

159

Asian vegetables, vermicelli and plum sauce

ปกไก่

Chicken wings

159

Full chicken wings, Tex-Mex spices and BBQ sauce

ส้ ม ตํา

Som tum

159

Green papaya, chili, garlic, palm sugar, lime, fish
sauce and peanuts

ไก่ ส ะเต๊ ะ

Chicken satay

179

Asian vegetables, vermicelli and plum sauce

Grilled pork salad

ยํา คอหมู ย่ า ง

189

With spring onions, chili , garlic, fish sauce and Asian
celery

ยํา วุ ้น เส้ น

Yam woonsen

259

Seafood mix, vermicelli, chili and garlic fish sauce,
onion and Asian celery

ซีซ าร์ ส ลั ด

Caesar salad

Caesar salad with grilled chicken ซีซ าร์ ส ลั ด ไก่

279
299

Cos lettuce, anchovy dressing, crispy bacon and bread
croutons

สลั ด ปลาทู น่ า

Nicoise salad

299

Tuna, green beans, eggs, tomatoes, onion and potatoes

SOUP AND CURRY
แกงจื ด หมู สั บ

Gaeng jued

199

Clear broth, minced pork, Chinese cabbage and egg
tofu

Tom ka gai

ต้ ม ข่ า ไก่

219

Sliced chicken, coconut milk, lemon grass, galanga,
kaffir leaves, lime juice and chili

Green curry

แกงเขี ย วหวานหมู ห รื อ ไก่

229

Sliced chicken or pork, sweet and spicy curry paste,
coconut milk, baby eggplants and sweet basil

Kao soy

ข้ า วซอยไก่

229

Sliced chicken, yellow curry, yellow noodles and boiled
eggs

Panaeng moo/ gai

พะแนงหมู ห รื อ ไก่

229

Sliced pork or chicken, sweet and spicy curry sauce,
coconut milk and kaffir leaves

Tom yum goong

ต้ ม ยํา กุ้ ง นํ าข้ น

Prawns, lemon grass, galanga, kaffir leaves, lime juice,
chili and coconut milk

259

THAI MAIN COURSE
Kao pad

ข้ า วผั ด ปลาหมึก กุ้ ง ไก่ ห รื อ หมู

169

With squid, chicken or pork

Kao pad seafood or prawns

189

Fried rice, onion, tomato, eggs and spring onions

ผั ด ผั ก บุ้ ง หมู ก รอบ

Pad pak boong moo krob

199

Crispy pork, water spinach, garlic, chili and oyster
sauce

Pad thai ผั ด ไทย ปลาหมึก กุ้ ง ไก่ ห รื อ หมู

239

With squid, chicken or pork

Phad thai seafood or prawns

259

Noodles, tamarind sauce, eggs, tofu, chives and bean sprouts

Pad krapaow ผั ด กะเพราปลาหมึก กุ้ ง ไก่ ห รื อ หมู

239

Squid, chicken or pork

Pad krapaow seafood or prawns

259

Garlic, chili, oyster sauce, black soy sauce and holy basil

Pad si-ew ผั ด ซีอิ ว ปลาหมึก กุ้ ง ไก่ ห รื อ หมู

249

With squid, chicken or pork

Pad si-ew seafood or prawns

269

Rice noodles, sweet soy sauce and Chinese cabage

Rad na talay ราดหน้ า ทะเล

259

Large rice noodles , soy sauce, gravy, Chinese
cabbage and seafood

ไก่ ผั ด เม็ด มะม่ว ง

Gai pad med mamuang

269

Sliced chicken, cashew nuts, oyster sauce, dark soy
sauce, dried chili and spring onions

WESTERN MAIN COURSE
อกไก่

Chicken breast

229

With french fries, mixed vegetables and mustard sauce

Pork chop

พอร์ ค ชอป

299

With mashed potatoes, green beans and mushroom sauce

Spaghetti bolognaise

สปาเก็ ต ตี โ้ บ โลเนส

299

Spaghetti, beef and tomato sauce

Spaghetti carbonara สปาเก็ ต ตี คาร์ โ บนาร่ า

319

Spaghetti, bacon, parmesan, cream and egg yolk

Spaghetti chili shrimps สปาเก็ ต ตี พริ ก กุ้ ง

319

Spaghetti, garlic, spring onions and olive oil

Fish & chips

ฟชแอนด์ ชิพ

339

Deep fried battered fish, lime and tartar sauce

Grilled salmon แซลมอนย่ า ง

399

with stir fried vegetables and pesto sauce

Beef ribeye steak

เนื อริ บ อาย

With roasted potatoes, green asparagus and pepper gravy

569

BURGERS & SANDWICHES
Melting ham & cheese sandwich
แฮมและชีส แซนวิช
White

249

toast, ham and cheddar cheese

คลั บ แซนวิช

Club sandwich

279

Chicken breast, egg, ham, bacon, tomato, cucumber and
multi cereals bread

Chicken burger

เบอร์ เ กอร์ ไ ก่

289

Chicken breast, bacon, tomato, lettuce, sesame
bun and tartar sauce

ชีส เบอร์ เ กอร์

Cheese burger

299

Beef patty, cheddar, tomato, lettuce, pickle,
sesame bun and BBQ sauce

Double decker burger

ดั บ เบิ ลชีส เบอร์ เ กอร์

399

Two beef patty, cheddar, bacon, tomato, lettuce,
pickles, sesame bun and BBQ sauce

PIZZA'S
Margherita

มาเกริ ต้ า

249

Tomato sauce, mozzarella and basil leaves

Pepperoni

เปปเปอโรนี

279

Tomato sauce, Pepperoni and grated mozarella
cheese

คาปริ ซิโ อซา

Capricciosa

279

Tomato sauce, ham, mushrooms, artichoke and
grated mozarella cheese

ฟุ ง กี

Funghi

289

Tomato sauce, king oyster, Shimeji & Shitake
mushrooms and grated mozarella cheese

Hawaiian

ฮาวาย

289

Tomato sauce, ham, pineapple and grated
mozarella cheese

Prosciutto

โพรชู ด โต้

299

Tomato sauce, Prosciutto, rocket leaves and grated
mozarella cheese

Seafood

ซีฟู ด

Tomato sauce, Squid, prawns, mussels and grated
mozarella cheese

329

