
Edamame
Salted Japanese green beans

ถั่วแระญี่ปุ่น

THB

Pork or Beef Skewers 

Beef Skewers 

Grilled, and served with spicy I-saan dipping
หมู หรือ เนื้อเสียบไม้ย่างเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่ว

Tru�e Steak Fries
Try a twist on the famous poutine.
Golden brown hand cut steak fries, drenched 
in melted cheese, French tru�e oil, topped with
sautéed onions and smoky bacon bits

มันฝร่ังทอดรสทรัฟเฟิล ชีส หัวหอม เบคอน
เสิร์ฟพร้อมซอสเห็ด และซอสมายองเนสกลิ่นกระเทียม

Tortilla Wrap
Cajun chicken Caesar salad in a tortilla wrap,
served with French fries 

แป้งตอติญ่าห่อซีซาร์สลัดไก่ เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอด

Farm Crudites
With Avani dressing
ผักสดแช่เย็น เสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดอวานี

LIGHT
BITES

250

190

220

150

190

Vegetarian  Spicy chilli  Contains nuts

Please inform the order taker if you have any dietary restriction, allergies or special considerations
(All menu items are monosodium glutamate free)

Prices are in Thai baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.



Golden Rings 

Golden Rings 

Toast to Toasted 

Elephant Bar Combo

Charcuterie and Cheese Board 

250

THB

Deep-fried calamari in batter with onion rings, 
served with ketchup and tartar sauce

ปลาหมึกและหอมหัวใหญ่ทอด เสิร์ฟพร้อมซอสมะเขือเทศ 
และซอสทาร์ทาร์

Toast to Toasted 320

Scrambled egg, smoked salmon and asparagus 
on whole wheat toast, served with French fries 

ปลาแซลมอนรมควัน ไข่คน หน่อไม้ฝรั่ง วางบนขนมปัง
โฮลวีท เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอด

Charcuterie and Cheese Board 420

An assortment of artisan pepperoni, salami, 
emmental cheese, brie cheese, fruit compote 
and toasted baguette slices

เป็บเปอร์โรนี ซารามี่ เอมเมนทัล และชีสบรีย์ 
เสิร์ฟพร้อมกับผลไม้เชื่อม และขนมปังย่าง

Gratinated Nachos 240

Tortilla chips with beef chilli con carne and lettuce, 
served with salsa, sour cream and guacamole 
นาโชเนื้อ เสิร์ฟพร้อมซัลซ่า ครีม และซอสกัวกาโมเล่

Elephant Bar Combo 390

An assortment of prawn cocktail, marinated olives, 
mixed nuts and tuna tartar
มะกอก ถั่ว กุ้งซอสค็อกเทล และทูน่าทาร์ทาร์

SOCIAL
BITES

Vegetarian  Spicy chilli  Contains nuts

Please inform the order taker if you have any dietary restriction, allergies or special considerations
(All menu items are monosodium glutamate free)

Prices are in Thai baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.


