
Green Monday
กร�นมันเดยเมนู 

Larb Vegan with Steamed rice
ลาบว�แกน ขาวสวย
Thai style deep –fried spicy Omni Meat, shallots and 
Thai coriander

Spaghetti Veggie
สปาเก็ตตี้ผักผัดน้ำมันมะกอก
Spaghetti, broccoli, cherry tomato and mushroom 
sautéed with thyme, garlic and olive oil

Krapao Omni Meat, steamed rice
กะเพราโอมนิ โอมนิปนทอด
Stir-fried Omni meat, hot basil, garlic and chili 

Fried rice Omni Meat fresh chili
ขาวผัดพร�กสดว�แกน
Fried rice with  Omni meat, mixed vegetables
and fresh chilli 

Phad Thai Vegan
ว�แกนผัดไทย
Stir fried Thai noodle in tamarind sauce with Omni 
Meat, tofu, shallot, bean sprout, red chili and chives 

Selection Menu 89 Baht
Pork spare ribs curry
แกงคั่วซี่โครงหมู ขาวสวย  
Sautéed Pork spare ribs red curry, kefir lime leave and steamed rice

Penne spicy bacon
พาสตาเพนเนข�้เมาเบคอน 
Penne, shitake, garlic, dry chili, thyme, tomato and bacon

Fried rice tom yum Goong
ขาวผัดตมยำกุง 
Stir-fried tom yum Goong with kla, lemongrass, shallot and chili paste

Fresh chili fried rice
with crispy gourami fish 
ขาวผัดพร�กข�้หนูปลาสลิด 
Chicken Katsu Curry
ขาวหนาไกทอด แกงกะหร�
Deep-fried Chicken with yellow curry and steamed rice

Fried squid with garlic chili and salt
ปลาหมึกผัดพร�กเกลือ 
Stir-fried squid with garlic, chili, salt and steamed rice

Selection Menu 99 Baht
Green curry fried rice with grilled salmon
ขาวผัดแกงเข�ยวหวานและปลาแซลมอนยาง
Spaghetti cream sauce with shrimp  and tobiko
สปาเกตตี้คร�มซอสกุงและไขกุง

ราคากลองละ 89 บาท สงฟร�เมื่อสั่งขั้นต่ำ 5 กลอง ในพ�้นที่เมืองทองธานี

Chef Recommend
Kaprao Burger (Vegan) 240 Baht
กะเพราเบอรเกอร
Beyond Meat patty- hot basil, chili, soy sauce served 
with Daiya cheddar in a homemade pumpkin bun

Chu Chee Salmon 270 Baht
ฉูฉี่แซลมอน
Grilled salmon in a delectable coconut cream 
chu- chee curry served with pineapple fried rice

*ขาวไรซเบอรร�่เพ�่ม 20 บาท / THB 20 additional for steamed Riceberry rice

สแกนเพ�่มเราเปนเพ�่อน
Scan to Line ID
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