
 



--BEER & CIDER-- 

 

 
 

Singha 
Large 95 baht   
Small 60 baht 

 

 
 

Chang 
Large 75 baht   
Small 55 baht 

 

 
 

Leo 
Large 75 baht   
Small 55 baht 

 

 
 

U 
Small 55 baht 

 

 
Heineken 

Large 100 baht   
Small 70 baht 

 

 
 
 

Stella Artois 
Small 190 baht 

 

 

 
 
 

 
Hoegaarden 
Small 190 baht 

 

 

 
 
 
 

Tiger Light 
Small 65 baht 

 

 

 
 

 
Strongbow  
Apple Cider 

Gold Apple / Honey  
Small 80 baht 



--CRAFT BEER-- 

 

 
 

Mahanakhon White Ale  
-Belgian-Style Witbier- 

 
A Thai craft beer that’s brewed in 
Taiwan and pairs well with Thai 

dishes like meet stir-fried with holy 
basil leaves or Pad Thai. 

 

มหานครไวท์เอล วีทเบียร์สไตล์เบลเย่ียม  
เนือ้ขุ่นไมผ่่านการกรอง มีรสชาติของส้มและ
เคร่ืองเทศออ่นๆ มีความหวานและฟรุ๊ตตีใ้นตวั 
บอดีไ้มบ่างนกั ด่ืมง่าย เหมาะกบัอากาศร้อน

อยา่งไทย 

 

ด่ืมมหานครไวท์เอลกบัอาหารไทยอยา่งผดั
กะเพราหรือผดัไทย จะท าให้มือ้อาหารของคณุ

อิ่มอร่อยยิ่งขึน้ 

 
330ml - 195 baht 

 

 
 

Full Moon Chalawan Pale Ale  
 

Inspired by a Thai folklore based 
upon “Chalawan”, the King of 

Alligators, Chalawan Pale Ale is 
brewed with lychee, floral hops, 

and citrus zest that come together 
to create a bold yet smooth 

flavour.  
 

BEST AMERICAN-STYLE PALE ALE at  
2017 Australian International Beer 

Awards 
 

คราฟเบียร์ไทยชาลาวนัเพลเอล  

กลิ่นลิน้จ่ี ช่อดอกไม้ และผิวมะนาว  
รสชาติเข้มข้นแตจ่บนุ่มนวล 

 
 

330ml - 180 baht 

 

 
 

Full Moon Bussaba  
Ex-Weisse  

-The latest Thai craft beer- 
 

2017 Australian International 
Beer Awards 

Bronze – German-Style Hefe  
(Best Wheat Beer) 

Bronze - Labels / Surface 
Graphic (Best Design) 

 

บษุบา Ex-Weisse เป็นคราฟต์เบียร์
ไทยตวัใหมไ่ด้รับรางวลัเหรียญทองแดง
ด้าน Best Wheat Beer และ Best 

Design จากงาน Australian 

International Beer Awards 
2017  

 
330ml – 180 baht 

 

 
Full Moon Chatri IPA 

 
Chatri in Thai often refers to  

“A man’s man”; a man who is 
respected and admired my other 

men.  
 

Fullmoon joins forces with 
Stockade Brew Co, winner of 

2015 World Beer Awards from 
Australia, to co-create this special 

brew.  
 

BEST AMERICAN-STYLE IPA at 
2017 Australian International 

Beer Awards 
 

ค าวา่ “ชาตรี” สื่อถึงความเป็นผู้ชายท่ีได้รับ
เกียรติและการยอมรับจากผู้ชายด้วยกนั 

  
330ml – 180 baht 



--CRAFT BEER-- 

 

 
 
 

Chiang Mai Beer Red Truck  
Red Ale 

 
Chiang Mai Beer Red Truck Red Ale 
smells of toasted malts and bitter 

hops. This beverage pairs well with 
local cuisine and spicy dishes. 

 

รสเข้ม หอมคมและขมปลาย เนือ้เบียร์แน่นปาน
กลาง มีลกัษณะของคาราเมลเจือเลก็น้อย ด่ืม

ง่าย มีกลิ่นหอมเฉพาะตวัท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานกนัระหวา่งมอลต์คัว่และดอกฮอปส์
สายพนัธุ์ท่ีหอมคล้ายผลไม้เขตร้อนและใบหญ้า 

 
 
 

 
330ml - 190 baht 

 

 
 
 

Chiang Mai Beer Weizen 
 

Chiang Mai Beer Weizen has an 
aroma of yeast, cloves, and ripe 
bananas. The flavors follow the 
nose. This beverage pairs well 

with local cuisine and spicy 
dishes. 

 

เบียร์สไตล์เยอรมนั นุ่มลิน้ ด่ืมง่าย ซ่า
เลก็น้อย กลิน่หอมคล้ายกล้วยและเคร่ืองเทศ 
เป็นผลผลิตจากยีสต์ท่ีคดัเลือกสายพนัธุ์มา
เป็นอยา่งดี นอกจากนีเ้ชียงใหมไ่วเซน่ยงั
เลือกใช้ข้าวสาลีจากอ าเภอฝาง เป็นหนึง่ใน

วตัถดุิบหลกัด้วย 

 
 

330ml - 190 baht 

 

 

 

Triple Pearl Weisse Pearl 

-Thai craft beer from Bang 

Saen, Chon Buri Province- 

Style: Witbier 

Triple Pearl เบียร์คราฟท์จากบางแสน  

จ.ชลบรีุ ท่ีหยิบเอาช่ือเขาสามมกุ สถานท่ี

ทอ่งเท่ียวในบางแสนมาแปลงเป็น

ภาษาองักฤษ กบัรสชาติเบียร์ในกลุม่ 

Wheat ท่ีเพิ่มกลิ่นและเนือ้เบียร์ให้ชดัและ

เดน่ขึน้ ด่ืมง่าย เหมาะกบัคนท่ีเพิ่งเร่ิมด่ืม

เบียร์ 

 

330ml - 195 baht 

 

 
 

Triple Pearl  
Kai Mook Dum 

 
Style: Dunkel Wheat Beer 

 

Triple Pearl เบียร์คราฟท์จากบางแสน 

จ.ชลบรีุ ท่ีหยิบเอาช่ือเขาสามมกุ 

สถานท่ีทอ่งเท่ียวในบางแสนมาแปลง

เป็นภาษาองักฤษ กบัรสชาติเบียร์ใน

กลุม่ Wheat ท่ีเพิ่มกลิ่นและเนือ้เบียร์

ให้ชดัและเดน่ขึน้ ด่ืมง่าย เหมาะกบัคน

ท่ีเพิ่งเร่ิมด่ืมเบียร์ 

 
 

330ml – 195 baht 



 

--COCKTAILS-- 

 

--SHOTS/ON THE ROCKS-- 

 

 Gordon’s Gin Tonic – 150 baht 

 Bombay Gin Tonic – 180 baht 

 Absolute Vodka Tonic – 150 baht 

 Mojito – 180 baht  

 Espresso Martini – 180 baht 

 

 

 Gordon’s Gin - 120 baht 

 Bombay Gin - 150 baht 

 Absolute Vodka – 120 baht 

 Jameson Irish Whiskey – 150 baht  

 Jack Daniel's Whiskey – 150 baht 

 Black Lable Whiskey – 160 baht 

 Mekhong Whiskey – 100 baht 

 Regency Brandy – 100 baht 

 Bacardi Carta Blanca White Rum - 120 baht  

 Sangsom Rum - 80 baht  

 Jägermeister – 120 baht  

 Kahlúa – 120 baht  

 

***PLUS SODA or COCA-COLA - 30 baht*** 



 

--WINE LIST-- 

 

House Wine  

Red Wine   150 baht/glass // 390 baht/carafe     

White Wine   150 baht/glass // 390 baht/carafe    

 

Wine by Bottle (Red Wine)   

Haute Vallée Pinot Noir, FRANCE……………………………………………………………………………..…..………1,350…Baht  

Intense dark ruby red colour. Aromas of small black fruits, liquorice and spices. This wine is complex, 

rounded and full of flavour. It is a good partner for an entire meal as it pairs well with red meat, cheese 

and pasta.  

 

Chateau Bel Air, Fronsac, FRANCE……………………………………………………………………………..……….…1,350…Baht 

Dark colour with garnet highlights. The bouquet reveals a well-developed aromas of small wild fruit with 

oral notes. The palate is full- bodied and very dense with smooth tannins. The balance between the fruit 

and spices, revealed by this wine, is one of the characteristics of wines from the Fronsac appellation. This 

wine pairs well with roast meat or stew.  

 



 

Wine by Bottle (Red Wine)   

Penfolds, Koonunga Hill, Shiraz Cabernet, SOUTH AUSTRALIA ………………………………………………1,500…Baht 

This wine represents a swirl of molten, malty, creamy fruits and youthful derivatives, mirroring chocolate 

mousse-like flavours and textures. It is very drinkable! 

 

Mouton Cadet Rouge, Bordeaux, FRANCE………………………………………………………………….…………1,600…Baht  

Mouton Cadet Rouge is made from a blend of classic grape varieties. The fruit on the nose emerges 

rapidly on the well-balanced attack, supported by silky, deep and dense tannins which give structure to 

the midpalate. The finish is remarkable for its rich fruit, enhanced by a touch of sweetness which 

completes the wine in a most attractive way. 

 

Monasterio De Las Vinas, Reserva Garnacha Tempranillo & Carinena, SPAIN…………………..…..1,700…Baht 

Bold and complex. A superb blend of garnach, tempranillo and carinera, with lots of tannins. A glass-

coating opaque purple colour it has greater density and grip than the Reserva cuvee. With layers of ripe, 

sweet and juicy dark plum and cherry fruit. Well balanced, with a nice medium acidity. The aromas of 

subtle oak add to this intensely satisfying wine. Robert Parker 90 points. 

 

 


