
Princess Café Restaurant 
A La Carte Menu 

Appetizers 
ไก่ หรือ หมสูะเต๊ะ         200.- 
Grilled Chicken or Pork skewer  
served with peanut sauce and cucumber pickle.  
เมี่ยงค ำ                     160.-        
Traditional Thai snack with crispy coconut and condiments 
ปลำแซลมอนรมควันเสิร์ฟพร้อมขนมปังปิ้ง      380.-         
ซำวน์ครีมและเคเปอร์         
Smoked salmon served with toast sour cream, onion and caper  
เฟร๊นซ์ฟรำยด์          160.- 
French Fries 

Salads   

หมูย่ำงคะน้ำกรอบ                                       220.-   
Spicy sliced sheet pork, crispy fish maw and cashew nuts salad 
ซีซ่ำร์สลัด                        250.- 
Caesar salad: romaine lettuce, bacon, bread crouton with caesar dressing 
Addition chicken                   300. - 
Addition smoked salmon                             450.- 
หลำนหลวงเชฟสลัด                   180.- 
Larn luang chef salad: prawns, chicken, ham, and egg  
with thousand Island dressing                   

Soups 
  

ต้มย ำกุ้งก้ำมกรำม          320         
Tom Yam Goong: Spicy prawn soup with lemongrass 
ต้มข่ำไก่มะพร้ำวอ่อน         180.     
Tom Kha Kai: Spicy Chicken with Young coconut cream soup  
แกงเลียงนพเก้ำ           190.-        
Mixed vegetable soup with prawns and Thai herbs 
ซุปหัวหอมแบบฝรัง่เศสพร้อมชีสสวิสครตูองท ์                190.-     
Onion soup with Swiss cheese Crouton “ French Style “  
ซุปข้นฟักทองอัลมอนด์           190.-    
 Pumpkin cream soup with almond 

 
 



Sandwiches and Burgers 
  

เท็กซัสคลับแซนด์วิช                240.-         
Texas club: toasted marinated chicken breast topped BBQ sauce,  
melted cheddar cheese and bacon sandwich. 
แซนด์วิชแฮมชีสย่ำง               240.-         
Grilled ham and cheese sandwich  
หลำนหลวงคลับแซนด์วิช        240.-         
Larn Luang Club Sandwich 
สเต็กเนื้อนิวซีแลนดแ์ละชสีแซนด์วิช       350.-         
NZ. Steak sirloin with fried onion and cheddar cheese  
เบอร์เกอร์เนื้อ                            240.-     
Ham Burger, marinated ground beef on sesame bun  
เบอร์เกอร์ไก่                  220.-        
Chicken burger: grilled chicken patty on sesame bun. 
 

Main courses  
ฟิช แอนด์ ชิป                     390.-      
Fish and chips: cod fish fillet served with chunky chips and tartar sauce  
สเต็กปลำแซลมอนซอสโฮเกรนมสัตรำด       380.- 
เสิร์ฟพร้อมกะหล่ ำปลีตุ๋นไวน์แดงและมันฝรั่งบด 
Salmon Steak : Salmon steak with whole grain mustard sauce served with braised red  
cabbage and mash potatoes 
ปลำกระพงย่ำงซอสซอสพริกไทยสีชมพ ู                         350.-        
Grilled Sea bass fillet with pink pepper corn sauce served with garlic spinach and mash   
potatoes  
Spaghetti, linguini, penne, and ink squid pasta  
ในซอสโบโลเนส คำโบนำร่ำ นำโปลติำน่ำ และเพสโต ้
Bolognaise / Carbonara                290.-        
Napolitano / Pesto                 290.-        
ไก่อ่อนอบผักขมซอสโรสแมรี ่       280.- 
Roasted Chicken Capon with Rosemary Sauce  
Served with garlic spinach and mash Potatoes 
น่องเป็ดทอดแบบฝรั่งเศส        250.-       
CONFIT DE CANARD (DUCK CONFIT) 
Deep fried duck leg French style served with braised red cabbage, mash potatoes and garlic 
breads 
  

 



From the grill 
เนื้อสันในออสเตรเลีย                  750. -     
Grilled AUS. tenderloin with red wine balsamic reduction sauce  
served with sauteed shimeji and baked potatoes 
เนื้อสันนอกออสเตรเลีย                                                  550.-   
Grilled AUS. Grass-fed beef strip loin three pepper sauce 
served with sauteed shimeji and baked potatoes 
ริบ อำย ออสเตรเลีย                  900.-       
Grilled AUS rib eye red wine sauce  
serve with sauteed shimeji and baked potatoes                        
ซี่โครงแกะออสเตรเลีย                                           900.-  
Grilled AUS rack of lamb rosemary sauce  
served with roasted bell pepper and fried potatoes 
พอร์คชอฟ                                               320.-     
Grilled pork chop red onion apple sauce  
served with braised red cabbage and French fries 
 

Thai specialty, Curries, Rice and Noodles 
  

เป็ดทอดซอสมะขำม                 250.-      
Roasted duck with tamarind shallot sauce  
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหมิพำนต ์                180.-      
Stir-fried chicken with cashew nuts                           
ปลำเปรี้ยวหวำน                 200.-     
Fillet of fish with sweet and sour sauce                                                       
แกงเขียวหวำน ไก่ หมู เนื้อ หรือ เป็ดย่ำง    
Kaeng keaw warn, green curry with choice of chicken, pork, beef or roasted duck 

 ไก ่/ หม ู        180.-     
 เนื้อ / เป็ด                 190.-    
สปำเก็ตตีผ้ัดซอสเขียวหวำนไก ่                          190.-    
Fried spaghetti noodle in green chicken sauce  
ข้ำวผัดอเมริกัน                              280.-           
American fried rice 
ข้ำวอบเนื้อตุ๋น / หม ู                  280.-      
Steamed Rice - Braised beef   
 
 
 
 



Thai specialty, Curries, Rice and Noodles 
 

ข้ำวผัด กุ้ง ปู ไก่ เนื้อ หรือหม ู      
Fried rice with prawns, chicken, beef or pork  
  กุ้ง / ปู                 190.-        
  ไก่ / เนื้อ / หม ู       170.-        
ข้ำวผัดอินโดนีเซีย                                                                220.-      
Nasi Goreng fried rice                                                                        
ก๋วยเตี๋ยวรำดหน้ำ กุ้ง ไก ่เนื้อ หรือหม ู   
Noodle topped with chicken, beef, pork and prawns in gravy brown sauce  
  กุ้ง                 190.-        
  ไก่ / เนื้อ / หม ู                170.-         
ก๋วยเตี๋ยวรำดหน้ำ สเต็กเนื้อสันนอกนิวซีแลนด ์             350.-       
Noodle topped with NZ steak sirloin 
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่                                                         170.-     
Fried Rice Noodles with Chicken   
ผัดซีอ๊ิวกุ้ง ไก่ เนื้อ หรือหม ู     
Fried rice noodle with chicken, beef, pork and prawns  
  กุ้ง                 190.-        
  ไก่ / เนื้อ / หม ู        170.-         
ผัดไทยกุง้ก้ำมกรำม         280.-        
Fried rice noodle Thai style with prawns and condiments 

 
Vegetarian 

  

แกงเผ็ดผักรวมเจ 
Red curry with vegetables        160.-        
ผัดเห็ดสีส่หำย                  180.-        
Fried Mixed Mushroom                                                                                 
ผัดเปรี้ยวหวำนถั่วลันเตำเม็ดมะม่วงหิมพำนต์แปะก๊วย                160.- 
Stir Fried Sweet Pea with Cashew Nuts and Gingko nuts 
ผัดกระเพรำเจ           160.-        
Fried bean curd, straw mushroom with chili and hot basil leaves  
ก๋วยเตี๋ยวรำดหน้ำผักรวม        160.-         
Fried rice noodles with seasonal vegetables  
 
 
 
 



Dessert 
 

ผลไมร้วม                120.- 
Assorted Fresh Fruits        
ไอศครีม หรือเชอร์เบท ตำมทีท่่ำนชอบ             120.- 
Choice of Ice Cream or Sherbet     
บลเูบอร์รี่ชีสเค้ก                                    120.- 
Blueberry Cheese Cake      
บัวลอยสำยรุ้งมะพร้ำวอ่อนกะทิใบเตยไข่หวำน      120.- 
Rainbow Rice Flour Dumpling with egg & Young Coconut 
in a Pandanus Sweet Coconut Milk  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


