APPETIZERS อาหารทานเลน

|

Vegetable Spring Rolls ปอเปยะทอด
175
Deep-fried vegetable spring rolls served with sweet plum sauce.

THAI DISHES อาหารไทย
Stir-Fried Mixed Vegetables

ปอเปยะผักทอดกรอบ เสิรฟพรอมน้ำจ��มบวย

ผักผัดรวม

Thai Larb ลาบหมู หร�อ ลาบไก
175
Spicy minced pork or chicken salad with shallot,
mint leaves and dried chili, served with a side of vegetables.

บรอคโคลี่ กะหล่ำดอก แครรอท เห็ด ยอดขาวโพด ปรุงรสชาติกลมกลอม
เสิรฟพรอมขาวสวย และขาวไรซเบอรร�่

|

ลาบหมู หร�อ ลาบไก เสิรฟพรอมผักสด

|

Tod Mun Pla ทอดมันปลา
205
Deep-fried homemade fish cakes served with sweet chili sauce
and pickled vegetables.
ทอดมันปลา เสิรฟพรอม ซอสพร�ก และ ผักดองอาจาด

|

Kor Moo Yang คอหมูยาง
205
Thai grilled pork marinated in Thai herbs
and spicy tamarind sauce. Served with a side of vegetables.
คอหมูยางและน้ำจ��มแจว เสิรฟพรอมผักสด

|

Chicken or Pork Satay สะเตะไก หร�อ หมู 215
Chargrilled chicken or pork skewers marinated in coconut milk,
turmeric and Thai herbs served with pickled cucumber
and Thai peanut sauce.
ไก หร�อ หมูสะเตะ หมักปรุงรสดวยน้ำกะทิ ขมิ�นและสมุนไพรไทยเสียบไม
เสิรฟพรอมแตงกวาดอง และน้ำจ��มสะเตะรสชาติไทยแท

SOUP & SALAD ซุปและสลัด

|

Som Tam สมตำ
Green papaya salad with your choice of salted crab
or Thai anchovies.

115

Thai Style Vegetable Soup

185

สมตำไทยปู หร�อ สมตำปูปลารา

แกงจ�ดวุนเสน

Traditional clear soup with glass noodles , spring onion, baby corn,
carrots, white cabbage, straw mushrooms and coriander.
แกงจ�ดวุนเสน แกงจ�ดรสชาติไทยแทตนตำรับ วุนเสน ตนหอม ยอดขาวโพด
แครรอท ผักกาดขาว เห็ดฟาง และผักชี ปรุงรสชาติกลมกลอม

|

Tomato Basil Soup ซุปมะเข�อเทศ
Fresh tomato basil soup served with parmesan bread
and a dash of cream.

205

ซุปมะเข�อเทศสดและใบโหระพา เสิรฟคูกับขนมปงกรอบชีสพารเมซานและคร�ม

|

Tom Kha Gai ตมขาไก
Traditional coconut milk soup with chicken, galangal,
kaffir lime leaves, lemongrass, tomato, straw mushrooms,
shallot and coriander.

205

ตมขา ไกร สชาติไทยแทตน ตำรับ เนือ้ ไกปรุงรสดว ยขา ตะไคร ใบมะกรูด เห็ดฟาง มะเข�อเทศ
หอมแดง และผักชี

|

205

Thai style stir-fried broccoli, cauliflower, carrots, mushrooms
and baby corn served with steamed jasmine and organic rice.

|

Kaow Soy Gai ขาวซอยไก
Northern style curried noodle soup with chicken,
served with crispy noodle, shallot, lime, coriander,
and pickled lettuce

215

ขาวซอยไกรสชาติกลมกลอมแบบชาวเหนือ เสิรฟพรอมเสนหมี่เหลืองกรอบและเคร�่องเคียง
เชน หอมแดง มะนาว ผักชี และผักดอง

|

Phuket Noodle หมี่ฮกเกี้ยนภูเก็ต
225
Traditional Phuket style stir-fried egg noodles, canton lettuce,
carrots, egg and seafood.
ผัดหมี่เหลืองสูตรภูเก็ตแบบตนตำรับ ที่มีสวนผสมของผักกาดกวางตุง
แครอท ไข และอาหารทะเล

|

Thai Fried Rice ขาวผัดสไตล ไทย
225
Your choice of: Chicken, beef, pork or prawn. Wok fried rice with egg,
tomato, onion, spring onion and soy sauce, topped with a fried egg.
Served with fresh vegetables.
มีใหเลือกทั้ง: เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อกุง
ขาวสวยผัดกับไข มะเข�อเทศ หัวหอม ตนหอม ปรุงรสดวยซีอิ�วขาว เสิรฟพรอมไขดาวและผักสด

|

Thai Panang Curry แกงแพนงเตาหู
225
Panang curry with eggplant in coconut milk, ground roasted
peanuts, sweet basil and kaffir lime leaves.
Served with steamed jasmine and organic rice.
แกงแพนงเตาหู มะเข�อยาวในเคร�่องแกงแพนงและน้ำกะทิถั่วลิสงคั่วบดใบโหระพาใบมะกรูด
เสิรฟพรอมขาวสวย และขาวไรซเบอรร�่ี

|

Thai Massaman Curry แกงมัสมั่น
235
Massaman curry with beef, coconut milk, cardamom, cloves,
star anise, onion, potatoes and peanuts.
Served with steamed jasmine and organic rice.
แกงมัสมั่นเนื้อวัว ปรุงดวยลูกกระวาน กานพลู ยี่หรา หัวหอม มันฝรั่ง ถั่วลิสง
เสิรฟพรอมขาวสวยหอมมะลิ และขาวไรซเบอรร�่

|

Stir-Fried Thai Holy Basil ผัดกระเพรา
225
Your choice of: Chicken, beef, pork, tofu or seafood.
Stir-fried with garlic, chili, onion, long bean and Thai holy basil.
Served with steamed rice and topped with a fried egg.
มีใหเลือกทั้ง: เนื้อไก เนื้อวัว เนื้อหมู อาหารทะเล เตาหู ผัดปรุงรสกับกระเทียม พร�กข�้หนู
หัวหอม ถั่วฝกยาว และใบกระเพรา เสิรฟพรอมขาวสวย และขาวไรซเบอรร�่ และไขดาว

|

Tom Yum Goong ตมยำกุง
215
Authentic spicy and sour soup recipe with prawns, galangal,
kaffir leaves, lemongrass, tomato, mushrooms,
chili paste and shallot.

Pad Thai ผัดไทย
225
Thai rice noodles wok-fried with prawns, shallot, fried tofu,
Chinese chives, bean sprouts, egg and sweet pickled turnips,
all wrapped in an egg net. Served with crushed peanuts & dried shrimp.

Seafood Salad
Spicy Thai style salad with shrimp, squid, green mussel,
onion, celery, and tomato

Pad-See ew ผัดซีอิ�ว
225
Stir-fried flat rice noodles with egg, soy sauce, carrot, kale,
and seafood

ตมยำกุงน้ำขนสูตรตนตำรับ พรอมดวยขา ใบมะกรูด ตะไคร มะเข�อเทศ เห็ดฟาง
น้ำพร�กเผา หอมแดง

ยำอาหารทะเลรสชาติจัดจาน

215

|

Caesar Salad ซีซารสลัด
215
Romaine lettuce tossed with slices of parmesan,
garlic croutons, grilled chicken tenderloin, crispy Parma ham
and lightly drizzled with our homemade Caesar dressing.
ผักกาดคอส ชีสพารเมซาน ขนมปงอบกรอบ เนื้อไกสันในยาง
พารมาแฮมกรอบ นำมาคลุกเคลากับน้ำสลัดซีซารแบบโฮมเมด

Mediterranean Salad

สลัดเมดิเตอรเรเนียน

215

215

Chilled roasted potatoes, pumpkin, green beans, sun-dried
tomatoes, wild rocket, and pumpkin seeds with fresh goat
cheese, sea salt, pepper & olive oil.
สลัดมันฝรั่งอบ ฟ�กทองอบ ถั่วลันเตา มะเข�อเทศอบแหง ร็อกเก็ตปา และเมล็ดฟ�กทอง
ที่เสิรฟพรอมชีสนมแพะ และน้ำสลัดน้ำมันมะกอก ที่ปรุงจากเกลือทะเล และพร�กไทย

NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH
Phone: +66 (0) 76 30 37 00 - Email: H7235-RE1@accor.com - www.novotelphuketkamala.com
@NovotelKamala

@novotelphuketkamalabeach

ผัดซีอิ�วกวยเตี๋ยวเสนใหญใสไข แครอท และผักคะนา พรอมดวยอาหารทะเล

|

Phuket Belly Pork หมูฮอง
225
Phuket style braised pork belly in soy sauce black pepper
and palm sugar, served with steamed jasmine rice
and organic rice
หมูสามชั้นตุนซีอิ�วแบบภูเก็ตโบราณ รสชาติดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยและขาวไรซเบอรร�่

Chicken and Cashew Nut

225

Stir-fried chicken and cashew nuts, carrots, mushrooms, onion,
spring onion, bell pepper, dried chili and chili paste.
Served with steamed jasmine and organic rice.

ร็อกเก็ตปา หอมแดง ผักกาดแดง มะเข�อเทศ แตงกวา มะกอกดำ เฟตาชีส ครูตองส
และเมล็ดฟ�กทอง ราดดวยน้ำสลัดบัลซามิก

สลัดมันฝรั่ง

|

ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

Rocket, red onion, red oak lettuce, tomato, cucumber,
black olives, feta cheese, croutons and pumpkin seeds
in a balsamic vinaigrette dressing.
Pumpkin & Potato Salad

เสนผัดไทยผัดกับกุง หอมแดง เตาหูทอด กุยชาย ถั่วงอก ไข และผักดอง หอมาในไข
เสิรฟพรอมกับถั่วลิสงปนและกุงแหง

เนื้อไกผัดกับเม็ดมะมวงหิมพานต แครอท เห็ด หอมใหญ ตนหอม พร�กหวาน
พร�กแหงและน้ำพร�กเผา เสิรฟพรอมขาวสวย และขาวไรซเบอรร�

|

Thai Green Curry แกงเข�ยวหวานไก
225
Green curry with Thai eggplant, sweet basil, kaffir lime leaves
and your choice of chicken or tofu. Served with steamed jasmine
and organic rice.
เนื้อไกในเคร�่องแกงเข�ยวหวานและน้ำกะทิ มะเข�อยาว ใบโหระพา ใบมะกรูด
เสิรฟพรอมขาวสวย และขาวไรซเบอรร�่

PIZZA

THAI DISHES อาหารไทย
Phuket Pineapple Fried Rice

235

ขาวผัดสับปะรดภูเก็ต

Wok-fried rice with pineapple, cashew nuts, raisins,
curry powder and egg, with your choice of chicken
or prawns served inside a carved out. locally sourced pineapple
ขาวสวยผัดดวยสับปะรด เม็ดมะมวงหิมพานต ลูกเกด ผงกะหร�่ และไข
มีใหเลือกทั้งไกและกุง เสิรฟ ในสับปะรดพันธุทองถิ�นของภูเก็ต

Goong Tod Sauce Makam

305

กุงทอดซอสมะขาม

Deep-fried prawns with fried shallot in a sweet tamarind sauce.
Served with steamed jasmine and organic rice.

กุงทอดกรอบกับหอมเจ�ยว ราดดวยซอสน้ำมะขาม เสิรฟคูกับขาวสวยหอมมะลิ และขาวไรซเบอรร�่

Chargrilled Prawns

| กุง เผา

305

Fresh chargrilled prawns marinated in Thai herbs
and a spicy lime sauce. Served with a side of vegetables.
กุงเผาและน้ำจ��มซีฟ�ด เสิรฟพรอมผักสด

| ปลานึง่ มะนาว
305
Steamed sea bass with garlic chili lime sauce, Chinese cabbage
Pla Neung Manow

and local celery. Served with steamed jasmine and organic rice.

ปลากะพงขาวนึ่งกับพร�ก น้ำมะนาว กะหล่ำปลี ผักคื่นฉาย เสิรฟพรอม ขาวสวย และขาวไรซเบอรร�

WESTERN อาหารนานาชาติ
Pasta

| พาสตา

Your choice of: Spaghetti or Penne
With: Carbonara or Pesto (with our without chicken)

205/285

English Style Fish & Chips

ฟ�ชแอนดชิปสสไตลอังกฤษ

305

เนื้อปลาชุบแปงทอดและเฟรนชฟราย เสิรฟพรอมมะนาวหั่นซีกและซอสทารทาร

Arrabiata Penne with Grilled Salmon

315

Grilled salmon with penne, Fresh chili, tomato, onion, garlic,
basil, tomato, sauce, served with Parmesan bread

| พอรคชอป

325

Marinated grilled pork chop with tomatoes, baby carrots and mushrooms,
served with Hawaiian style sauce and a side of steak fries.
หมูสันนอกติดกระดูกหมักกับเคร�่องปรุงรสเลิศ พรอมดวยมะเข�อเทศ เบบี้แครอท
และเห็ด เสิรฟพรอมซอสสไตลฮาวายและสเต็กฟรายส

Grilled Andaman Sea Bass

325

ปลากะพงยาง

S 235 / L 329

มาร�นารา

Seafood medley with a marinara sauce and topped with freshly
grated mozzarella cheese.
พ�ซซาหนาอาหารทะเลผสมดวยซอสมะเข�อเทศ โรยหนาดวยซอส
และชีสมอสซาเรลลาแบบข�ด

Salami & Pepperoni

S 235 / L 329

ซาลามี่ และ เปปเปอโรนี่

Salami, pepperoni, capsicum and basil topped
with freshly grated mozzarella & parmesan cheese.

| สเต็กปลาแซลมอน

385

275

สามารถสอบถามรสชาติของไอศคร�มในแตละวันไดจากพนักงานของเรา

Assorted Seasonal Fruits

ผลไมตามฤดูกาล

175

Mango Sticky Rice ขาวเหนียวมะมวง
185
Thai mango with Soul Kitchen’s sticky rice and coconut sauce.
มะมวงสุก เสิรฟคูกับขาวเหนียวและน้ำกะทิแบบฉบับของโซล คิทเชน

225

Served with vanilla ice cream & chocolate sauce.
เสิรฟคูกับไอศคร�มรสวานิลลาราดซอสช็อคโกแล็ต

Homemade Classic Tiramisu

ทิรามิสุ

225

เสิรฟคูกับไอศคร�มรสวานิลลาราดซอสราสเบอรร�่

แซนดว�ชสูตรคลาสสิคที่มีเนื้อไกยาง ผักกาดแกว เบคอน มะเข�อเทศ ชีส ไขดาว
เสิรฟ ในขนมปงและมายองเนส พรอมดวยเฟรนชฟราย

Raspberry Cheese Cake
275

and emmental cheese in herbed focaccia. Served with fries.

ไกยาง เสิรฟพรอมมะเข�อเทศสไลด ผักกาด หอมใหญ ชีสเอมเมนทัล ในขนมปงฟอคัสเซีย
เสิรฟพรอมเฟรนชฟรายส

| อิตาเลี่ยนพานีนี่

275

แฮม ซาลามี่ มะกอกดำ และมะเข�อเทศอบแหง ชีสมอสซาเรลลา ในขนมปงฟอคัสเซีย
พรอมกับเฟรนชฟรายส

Soul Kitchen Gourmet Burger

โซลคิทเชนกัวรเมตเบอรเกอร

80

Please ask your server for today's selection of ice cream.

Served with vanilla ice cream & raspberry sauce.

cheese and a fried egg, layered in slightly toasted white bread
with mayonnaise and served with fries.

Ham, salami, black olives, sun-dried tomatoes and
mozzarella cheese in herbed focaccia. Served with fries.

ของหวาน
Ice Cream Scoop | ไอศคร�ม

ช็อคโกแลตฟองด็อง

BURGERS & SANDWICHES

| พานีนี่ไกยาง
Grilled chicken with sliced tomato, lettuce, onion

พ�ซซาหนากระเพราไก

Chocolate Fondant

แซลมอนสเต็กเสิรฟพรอมซูกินี่ยาง มะเข�อเทศ หนอไมฝรั่ง เบบี้แครอท มันบด
และมะนาวเหลืองหั่นซีก

Grilled Chicken Panini

|

Thai Spicy Holy Basil ผัดกระเพราไก S 235 / L 329
Stir-fried with garlic, chili, onion, Long bean and Thai holy basil
Topped with freshly gruted mozzaralla cheese.

|

Served with grilled zucchini, tomatoes, asparagus, baby carrots,
mashed potatoes and lemon wedges.

อาหารนานาชาติ
Club Sandwich | คลับแซนดว�ช
The classic: grilled chicken, iceberg lettuce, bacon, tomato,

|

Hawaiian ฮาวายเอี้ยน
S 235 / L 329
Ham & pineapple, topped with freshly grated mozzarella cheese.

เสิรฟพรอมโยเกิรตรสจ�ด

ปลากะพงขาวยางเสิรฟคูกับมันฝรั่ง ผัดผักรวม ปรุงรสดวยบัลซามิก ซอสเพสโต
และมะนาวเหลืองหั่นซีก

325

A juicy gourmet beef patty with grilled onions, tomato, mushrooms,
lettuce, Swiss and cheddar cheese in a lightly toasted sesame bun.
Served with fries.
เนื้อยางแบบชุมฉ่ำ พรอมดวยหอมใหญยาง มะเข�อเทศยาง ผักสลัดคอส ชีสสว�สเชดดาร
และขนมปงโรยงา เสิรฟพรอมกับเฟรนชฟรายและสลัดผัก

NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH
Phone: +66 (0) 76 30 37 00 - Email: H7235-RE1@accor.com - www.novotelphuketkamala.com
@novotelphuketkamalabeach

Seafood Marinara

Served with natural yoghurt.

Served with potatoes and sautéed vegetables,
balsamic reduction, pesto and lemon wedges

@NovotelKamala

พ�ซซาหนาซอสมะเข�อเทศ และใบโหระพา โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ด
และชีสพารเมซาน

DESSERT

เสนเพนเนผัดแบบอาราบิกกับพร�ก กระเทียม ใบโหระพา และมะเข�อเทศ
เสิรฟพรอมปลาแซลมอนยางเนื้อกำลังดี และขนมปงหนาชีสพามีซาน

Italian Panini

S 199 / L 285

พ�ซซาหนาแฮม สับปะรด โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ด

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

Salmon Steak

Roma tomato sauce and basil topped
with freshly grated mozzarella
and parmesan cheese.

พ�ซซาหนาซาลามี่ เปปเปอโรนี่ พร�กหวาน และโหระพา
โรยหนาดวยชีสมอสซาเรลลาแบบข�ดและชีสพารเมซานี่

มีใหเลือกทั้ง: สปาเก็ตตี้ และ เพนเน พรอมกับ: คาโบนารา ซอสเพสโต

Pork Chop

พิซซา
Margherita | มาการ�ตา

ราสเบอรร�่ชีสเคก

Served with vanilla ice cream raspberry sauce
ชีสเคกรสชาติหอมหวานละมุน ทานพรอมกับไอศคร�มวนิลา
ราดดวยซอสราสเบอรร�่รสเปร�้ยวอมหวาน

225

