
เคร่ืองดื่ม  บาท 
น ำ้ดืม่ 

น ้าด่ืมสิงห์ 500 มล. 15.- 
น ้าแร่เพอร์ร่า 600 มล. 20.- 
โซดาชา้ง 325 มล. 20.- 
โซดาชา้ง บลูเมจิก 325 มล. 25.- 
โซดาชา้ง กล่ินมะนาว 325 มล. 25.- 

เคร่ืองดืม่ชำเยน็ ออร์กำนิค อชิิตัน 
ชาด า ออร์กานิค รสเลม่อน 420 มล. 25.- 
ชาเขียว ออร์กานิค รสตน้ต ารับ 420 มล. 25.- 
ชาเขียว ออร์กานิค รสน ้าผ้ึงผสมมะนาว 420 มล. 25.- 
ชาเขียวออร์กานิค รสเก๊กฮวย 420 มล. 25.- 
ชาเขียว ออร์กานิค รสขา้วญ่ีปุ่ น 420 มล. 25.- 

น ำ้อดัลม 
โคก้ 450 มล. 25.- 
โคก้ไลท ์ 325 มล. 30.- 
โคก้ซีโร่ 325มล. 30.- 
สไบร์ท 450 มล. 25.- 
แฟนตา้ 450 มล. 25.- 
เอม็ 150 150 มล. 25.- 

เบียร์ และ เคร่ืองดืม่เรียกน ้ำย่อย 
เบียร์สิงห์ 630 มล. 85.- 
เบียร์ชา้ง คลาคสิก 640 มล. 75.- 
เบียร์ไทเกอร์ 640 มล. 85.- 
ไวน์ผลไม ้ฟลูมูน,ไวน์โรเซ่,ไวน์ขาว หรือไวน์แดง  300 มล. 59.- 

กำแฟ กำแฟดอยค ำ  กำแฟอิตำลีลำวำสซ่ำ 
กาแฟเอสเพรสโซ่ 35.- 40.- 
กาแฟเอสเพรสโซ่มาเกียโต ้( กาแฟใส่ฟองนม) 40.- 45.- 
กาแฟ 40.- 45.- 
กาแฟลาเต ้ 45.- 50.- 
กาแฟคาปูชิโน่ 50.- 55.- 
เนสกาแฟ 150 มล. 35.- 
เนสกาแฟใส่นม 250 มล. 45.- 
เนสกาแฟเยน็กระป๋องเขียว 180 มล. 25.- 
นม (นมร้อน หรือ นมเยน็) 
นมสด 250 มล. 35.- 
ช็อคโกแลต (Van Houten) 250 มล. 40.- 
ซ็อคโกแลตโอโววนัติน (จากประเทศสวิตซ์) 250 มล. 40.- 
นมถัว่เหลืองแลตตาซอย รสหวาน 200 มล. 20.- 
นมถัว่เหลืองแลตตาซอย รสช็อกโกแลต 250 มล. 25.- 
นมถัว่เหลืองแลตตาซอย รสงาด า 250 มล. 25.- 
นมวีฟิต ผสมขา้ว 7 ชนิด 250 มล. 25.- 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ชำ (ชำปลูกและผลติในท้องถิ่น) 

เสิร์ฟเป็นแกว้ 250 มล. 45.- 
เสิร์ฟเป็นกา 380 มล. 50.- 

ชาเขียวกล่ินเอร์ลเกรย (ชาเขียวลา้นนา) 
ชาจีนออร์กานิคอบดอกมมะลิ (ชาระมิงค)์ 
ชาด าออร์กานิค (ชาระมิงค)์ 
น ้าชาออร์กานิค, ชาขิง 250 มล. 45.- 
ชำเยน็ 380 มล. 60.- 

น ำ้ผลไม้ (และน ำ้ผกั) สด 

ใส่น ้าแขง็ 380 มล. 
ไม่ใส่น ้าแขง็ 250 มล. 

มะนำว – มะนำวสด (จำกสวนของเรำ) 
มะนาวกบัน ้าแร่ หรือ มะนาวกบัโซดา  40.- 

สวติซ์ล้ำนนำ เอนเนอร์จี  85.- 
ส้ม-ลูกพลบั-มะนาวสด-เสาวรส 

สวติซ์ล้ำนนำ แมงโก้  85.-  

มะม่วง-ส้ม-มะนาวสด-เสาวรส 
เฮฟเวน โกโก้นัท  35.- 

มะพร้าวสดเสริฟ์พร้อมลูก 
เพยีวแอปเป้ิล  80.- 

น ้าแอปเป้ิล 
ดไีลท์ฟู วอสเทอร์เมล่อน  80.- 

น ้าแตงโม 
ดที็อกซ์  75.- 

แครรอท-และ-ขิง 
คลนีเซอร์  75.- 

ข้ึนฉ่าย-แครรอท-บีสรูท และ แอปเป้ิล 
น ำ้ผลไม้ป่ัน 380 มล. 

วติำมิน ซี  75.- 

ส้ม-สปัปะรด-มะนาว 
พร้ันซ์ เสำวรส  75.- 

เสาวรส-สปัปะรด-ส้ม 
ทรอปิคอล  75.- 

สปัปะรด-กลว้ย ผสมน ้ากะทิสด 
มิลค์เชค 

บานาน่า-ซ็อกโก,้ กลว้ย และ ซ็อกโกแลต  80.- 
อะโวคาโด ้ซ็อกโก,้ อะโวคาโด และ ซ็อกโกแลต 85.- 

สวที ลำสซ่ี (ผสมโยเกร์ิตโฮมเมด)  75.- 

ผลไมต้ามชอบ มะม่วง, กลว้ย, สบัปะรด, มะละกอ 
  



 

 

 

อำหำรเช้ำ บำท 

โยเกร์ิต «โฮมเมด» เลอืกทำนตำมชอบ 
โยเกิร์ต รสธรรมชาติ  50.- 
โยเกิร์ต น ้าผ้ึง หรือ น ้าเช่ือม  60.- 
โยเกิร์ต ธญัพืชอบแห้ง  70.- 
โยเกิร์ต ธญัพืชอบแห้ง ผสมเมล็ดธญัพืช 4 ชนิด (ไม่มีผลไม)้ 75.- 
โยเกิร์ต กบัผลไมส้ด  80.- 
โยเกิร์ต «สวิตซ์ลา้นนา» (กบัผลไมส้ด)  85.- 

ซีเรียลทำนกบันมสด เลอืกทำนตำมชอบ 
แคลล็อกคอนเฟล็ก  50.- 
โยเกิร์ต ธญัพืชอบแห้ง  55.- 
โยเกิร์ต ธญัพืชอบแห้ง ผสมเมล็ดธญัพืช 4 ชนิด (ไม่มีผลไม)้ 60.- 

ข้ำวโอ๊ต นมสด  65.- 
ข้ำวต้ม  70.- 
แพนเค้ก สวติซ์ล้ำนนำ  110.- 

แพนเคก้ 2 แผน่เสิร์ฟกบัน ้าผ้ึง หรือ น ้าเช่ือม  
เลือกทานกบักลว้ย หรือ สปัปะรด 

«แฟรนช์โทสต์»  100.- 
ขนมปังแผน่ 2 แผน่ ทานกบั น ้าผ้ึง หรือ น ้าเช่ือม 
เลือกทานกบั 
ขนมปังป้ิง หรือ ขนมปัง ฝร่ังเศส  
กลว้ย หรือ สปัปะรด 

ไข่ 
(เสริฟ์ 2 ฟอง)  ไข่ลวก, ไข่ตม้, ไข่ดาว, ไข่คน, ไข่น่ึง 
หรือ ไข่ดาว «โรส สไตส์» เลือกทานกบั 
ขนมปังป้ิง  75.- 
ขนมปังฝร่ังเศส  80.- 
ขนมปังอิตาเลียน  80.- 
ครัวซองค ์  100.- 
ไข่เจียว เลอืกทำนกบั : ขนมปังป้ิง, ขนมปังฝร่ังเศส, ขนมปังอติำเลยีน 
เลอืกทำนแบบ 
ไข่เจียวมะเขือเทศกบัหอมใหญ่  70.- 
ไข่เจียวเชดดา้ ชีส  80.- 
ไข่เจียวใส่แฮมกบัชีส  75.- 
เพ่ิมครัวซองค ์  +30.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขนมปังแผ่น ทำสตีน  สุดอร่อย ! 
ขนมปังแผ่น ทำสตีน , เนย และ แยม 
ขนมปังแผ่น ทำสตีน อติำลี,  ซ็อกโกแลตนูเทลล่ำ 
ขนมปังแผ่น ทำสตีน สวติซ์, เนย กบั เซอโนวสิ   
ขนมปังแผ่น ทำสตีน แคว้นฟิบูค, เลอปำคเฟ่ (มังสวรัิต) 

เลือกทานกบั 
ขนมปังป้ิง  55.- 
ขนมปังฝร่ังเศส  55.- 
ขนมปังอิตาเลียน  55.- 
ครัวซองค ์  85.- 

 

แซนด์วสิ : เลอืกเป็น ขนมปังป้ิง, ขนมปังอติำเลยีน หรือขนมปังฝร่ังเศส 
สวติซ์ล้ำนนำ แซนด์วสิ  95.- 

อะโวคาโด,แฮม และ บลูชีส 
แฮปป้ี สแนค  85.- 
ผกัสลดั,มะเขือเทศ, แตงกวา และ หอมใหญ่ 

แฮม -ชีส  75.- 
   

ขนมปังป้ิงแอม-ชีส  75.- 
 

ข้ำวเหนียวมะม่วง  80.- 
 

ผลไม้ตำมฤดูกำล 
ผลไมส้ดรวม  60.- 
สลดัผลไม ้  60.- 

 
ครัวซองต์  40.- 

ครัวซองตเ์นยสด หรือ ครังซองตโ์ฮลวีท 

 


