
OPEN DAILY AT 11AM Good Food - Good �mes - Good Sports                           @ Novotel Phuket Kamala Beach

Chargrilled chicken in a Thai marinade served with fresh vegetables, fries 
and sweet chili & spicy dipping sauces  THB 185  

03. GAI YANG 

Smoked salmon with red onion, iceberg lettuce, cucumber,
Dijon mustard and mayonnaise on dark rye bread
แซลมอนรมควัน หัวหอมแดง ผักกาดแกว แตงกวา มัสตารดสไตลฝร่ังเศส 
และมายองเนส เสิรฟในขนมปงขาวไรยปง     THB 285

10. ROAST BEEF TENDERLOIN  

SANDWICH

Spicy chicken wings served with a blue cheese dipping sauce  THB 195

Deep-fried homemade fish cakes served with
sweet chili sauce and pickled vegetables

ทอดมันปลา
ทอดมันปลาปรุงสดใหม เสิรฟดวยน้ำจ้ิม และผักดอง THB 175

06. TOD MUN PLA

Served with sweet chili sauce / เสิรฟพรอมซอสจ้ิมพริกแบบหวาน   THB 105
09. SPRING ROLLS

Served with tamarind and mint chutney
เสิรฟคูกับซอสจ้ิมรสมะขาม และรสม้ินทโยเกิรต
THB 205 

07. CHICKEN
SAMOSAS   

Served with tartar sauce and lemon wedges

ปลาหมึกชุปเเปงทอด
ปลาหมึกแบบช้ินทอดจนเหลืองกรอบ
เสิรฟพรอมซอสทารทา และมะนาวซีก   THB 185

11. CALAMARI  

01. PIZZA  

The classic: grilled chicken, iceberg lettuce, bacon, tomato, cheese 
and a fried egg, layered in slightly toasted white bread.
Served with fries   THB 249  

04. CLUB SANDWICH

16. POPCORN
THB 99

Choice of: BBQ / Paprika / Salted 

Choice of: BBQ / Paprika / Salted 

17. FRIED STEAK
THB 99

Deep-fried homemade fish cakes served with
sweet chili sauce and pickled vegetables

THB 175

06. TOD MUN PLA

16. POPCORN
THB 99

Choice of: 

Choice of: BBQ / Paprika / Salted 

17. FRIED STEAK
THB 99

 cucumber,

ลมอนรมควัน หัวหอมแดง ผักกาดแกว แตงกวา มัสตารดสไตลฝร่ังเศส 

08. OPEN-FACED 
SMOKED SALMON SANDWICH 

02. CHICKEN OR PORK SATAY 
 Served with pickled cucumber and Thai peanut sauce   THB 185 

01. PIZZA  

14. ENGLISH STYLE
FISH AND CHIPS

15. SWEET POTATO CHIPS
AND MIXED NUTS
THB 99

05. BUFFALO WINGS

Margherita, Seafood Marinara,
Salami & Pepperoni,

Hawaiian and Grilled Vegetable

พิซซา
มาการิตา, มารินารา,

ซาลามี่และเปปเปอโรนี่, สไตลฮาวาย, ผักยาง
THB 235 / THB 329

All prices are subject to 10% service charge and applicable government tax

เสิรฟพรอมแตงกวาดอง และน้ำจ้ิมถ่ัวลิสงรสชาติไทยแท 

เสิรฟพรอมซอสจ้ิมเผ็ดรสมะขามและซอสจ้ิมพริกแบบหวาน

/ สะเตะไกหรือหมู

/ ไกยาง

/คลับแซนวิซ

/บัฟฟาโลวิงส 

/ มันทอดและถั่วรวม

/ ขาวโพดคั่ว

/ มันฝรั่งทอด

มีตัวเลือก: รสบาบีคิว / รสปาปริกา / รสเค็ม

มีตัวเลือก: รสบาบีคิว / รสปาปริกา / รสเค็ม

/ ซาโมซาไก

/ แซนดวิชแซลมอนรมควัน 

/ ปอเปยะทอด

/ แซนดวิชเนื้อยาง

แซนดวิชสูตรคลาสสิคท่ีมีเน้ือไกยาง ผักกาดแกว เบคอน มะเขือเทศ ชีส ไขดาว
เสิรฟในขนมปงรอนๆ และมายองเนส

ปกไกทอดคลุกซอสเผ็ดแบบอเมริกัน เสิรฟพรอมซอสบลูชีส

Roast beef tenderloin in a pepper sauce with chunky coleslaw,
mustard mayonnaise and cheddar cheese on toasted black rye breads 
เน้ือสันในยางกับซอสพริกไทยปรุงสด โคลสลอว มัสตารด มายองเนส
และชีสเชดดารเสิรฟบนขนมปงขาวไรยปง THB 249

Deep-fried chicken thigh marinated in a homemade BBQ sauce inside a 
charcoal bun with capsicum, chunky coleslaw, tomato and cheddar cheese

เบอรเกอรไกบารบีคิว
นองไกหมักซอสบารบีคิวในขนมปงชารโคว เสิรฟพรอมกับพริกหวาน
โคลสลอว มะเขือเทศ ชีสเชดดาร   THB 249

Homemade Wagyu beef patty 
with grilled onions, mushrooms,
tomato and Cheddar & Emmental 
cheese in a lightly toasted sesame bun

โซลคิทเชนเบอรเกอร เนื้อวากิว
เน้ือวากิว หอมใหญยาง เห็ด มะเขือเทศ
เชดดารชีส และชีสเอ็มเมนทอลมาพรอมกับ
ขนมปงโรยงาอบรอนๆ 
THB 350

12. BBQ FRIED CHICKEN BURGER

13. SOUL KITCHEN 
WAGYU BEEF BURGER

Battered Andaman fish fillets with golden fries,
lemon wedges & tartar sauce

ฟชแอนดชิปสไตลอังกฤษ
เน้ือปลาทะเลทอดคกัูบ

มันฝร่ังกรอบ มะนาวซีก
และซอสทารทา

THB 255


