
Chef Noi is bringing his Michelin-plate experience

and dishes to Chalong Bay!

เป�ดประสบการณ�ระดับมิชลิน เชฟหน�อยได�นำประสบการณ�
และรังสรรค�เมนูอาหารจานมิชลิน มาสู�ฉลองเบย�!

FOOD MENU

Taste Experience

ALL PRICES ARE NET 
GRATUITY IS APPRECIATED



229 THB
Crispy coconut prawns with tomato salsa and avocado dip

กุงมะพราวกรอบกับซัลซามะเข�อเทศและอะโวคาโดดิ

229 THB
Lamb satay with peanut sauce and pickles

169 THB
Crispy fried chicken spring rolls with roasted chili dip

ขลุยลาบไกทอดกับน้ำจิ�มแจว

229 THB
Fresh spring rolls with sauteed mushroom and truffle-peanut sauce

ปอเปยะสดกับเห็ดยางซอสทรัฟเฟ�ล เสร�ฟพรอมซอสถั่วล�สง

สะเตะเนื้อแกะยางกับซอสถั่วล�สงและผักดอง

ALL PRICES ARE NET 
GRATUITY IS APPRECIATED

Snack Menu



Starters & Salads

SIGNATURE เมี่ยงตับห�าน

459 THB

Foie gras in a betel leaf wrap with candied ginger,
cashew nuts served with sweet and sour dip 

279 THB

Fresh tuna tartare with miso-lime, crispy fried
mushroom and Isaan spices

SIGNATURE “LAAB TUNA” ทูน�าแซ�บ แจ�วมิโซะ

269 THB

Aralia leaves and seafood in curried tempura with
grilled spiced prawns served with avocado dip 

269 THB

“Suay Salad” with assorted salad, avocado, Thai basil,
crispy fried soft-shell crab and creamy sesame dressing 

สลัด “สวย” สลัดผักหลากชนิด เสิร�ฟพร�อมปูนิ�มทอด

269 THB
Caesar salad with crispy coconut prawns 

ซีซาร�สลัดกุ�งกรอบ 

เบือทอดกุ�งย�างอโวคาโดดิป



ผัดไทยปูนิ�ม
Signature Phad Thai with soft-shell crab 

ก�วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ�ซอสเพสโต�อโวคาโด & ปลาหมึก
Shanghai noodles with pesto avocado and squid

สปาเก็ตตี้ผัดเนยกระเทียมและหอยเชลจัมโบ�ซอสไวน�ขาว
Spaghetti with garlic butter, olive oil, tomato basil,

white wine and grilled giant sea scallops 

สปาเก็ตตี้ซอสเนยต�มยำ & กุ�งแม�น้ำย�าง
Spaghetti with signature tom yum butter and grilled river prawns  

ลิงกิวนี่มะเข�อเทศคร�มซอสกลิ�นล็อบสเตอร� เสิร�ฟพร�อมเนื้อปู 
Linguini with lobster bisque sauce and crab meat

สปาเก็ตตี้คร�มซอส & ตับห�านย�าง 
Spaghetti with foie gras, mushroom-cream sauce and green peppercorns

499 THB

479 THB

499 THB

459 THB

269 THB

299 THB

Signature Pasta 



สวยทาโก�
ทาโก�สูตรพ�เศษมิกซ�กับรสชาติแบบไทยๆ 

เสิร�ฟคู�กับซอสเคร�่องเทศแกงกะหร�่, กัวคาโมเล�, ซาวคร�ม
เสิร�ฟพร�อมแป�งทาโก�กรอบดั้งเดิม หร�อ โรตี

459 THB

299 THB

Our tacos can be served with your choice of crispy corn shells or roti bread 
with special curry sauce, guacamole, and sour cream.

ทาโก�เนื้อสันใน…ย�างสุกกำลังดี 
Grilled AUS Beef Taco

ทาโก�ไก�ย�างทันโดร�หมักเคร�่องเทศแบบอินเดีย
Grilled Tandoori Chicken Taco

399 THB

ทาโก�แซลมอนย�าง
Grilled Salmon Taco

399 THB

ทาโก�กุ�งสไตล�ไทย
Cajun Prawn Taco

Suay Tacos



Main Courses 
กุ�งลายเสือ

เสร�ฟพร�อมซอสเนยต�มยำ ผักย�าง และข�าวพ�ลาฟ 
Grilled king prawn (4 pcs)

with Tom Yum butter sauce, grilled vegetables and rice pilaf 

499 THB
สเต�กปลากระพง

ซอสเคอร�่ซาบายอง เสร�ฟพร�อมมันอบและแอปเป�ลเฟนเนลสลัด 
Sea bass steak with yellow curry sabayon,

roasted potato and apple-fennel salad 

450 THB
ปลาทูน�าฟ�เล�

เสร�ฟพร�อมซอสวาซาบิแตงกวาเย็นและสลัดงาดำและเกี๊ยวทอดกรอบ 
Seared tuna on iced wasabi and cucumber

cream with black sesame salad and wonton chips

399 THB
ปลาคอดย�างเตาถ�าน

เสร�ฟพร�อม ซอสเบอบลองค�แบบไทย
สาหร�ายพวงองุ�นและยอดมะพร�าว 

Charcoal grilled black cod
with coriander beurre blanc and palm heart salad

499  THB



Main Courses 
เนื้อร�บอายออสเตรเลียย�างผัดซอสกระเพรา 

Grilled AUS ribeye strips tossed in Thai hot basil sauce
served with steamed jasmine rice

450 THB
สเต�กหมูชาชู 

เสร�ฟพร�อมซอสโชยุทรัฟเฟ�ลจัส
สลัดถั่วลันเตา ผักดอง และมันฝรั่งฟองดองท� 

Roasted chashu pork roll with shoyu-truffle jus, bean salad,
pickles and fondant potatoes

450 THB
สลัดผักอบซอสบาลซามิคและน้ำผึ้ง 

Balsamic and honey roasted vegetables served
with salad and sesame dressing 

250 THB



SET 1  :  1399 THB for 2 people

Starters to Share
เมี่ยงตับห�าน

Foie gras in betel leaf wrap with candied ginger and
cashew nuts served with sweet and sour dip (4 pcs)

ทูน�าแซ�บ แจ�วมิโซะ
Signature Laab Tuna  

Fresh tuna tartare with miso-lime, crispy fried mushrooms
and Isaan spices

Main Courses
ปลาคอดย�างเตาถ�าน

เสร�ฟพร�อม ซอสเบอบลองค�แบบไทย
สาหร�ายพวงองุ�นและยอดมะพร�าว

Charcoal grilled black cod with coriander beurre blanc
and palm heart salad

เนื้อร�บอายออสเตรเลียย�างผัดซอสกระเพรา
Grilled AUS ribeye strips tossed in Thai hot basil sauce served

with steamed jasmine rice 



SET 2  :  1999 THB for 3-4 people

Starters to Share
เมี่ยงตับห�าน

Foie gras in betel leaf wrap with candied ginger and
cashew nuts served with sweet and sour dip (4 pcs)

ทูน�าแซ�บ แจ�วมิโซะ
Signature Laab Tuna  

Fresh tuna tartare with miso-lime, crispy fried mushrooms
and Isaan spices

เบือทอดกุ�งย�างอโวคาโดดิป
Aralia leaves and seafood in curried tempura with

grilled spiced prawns and avocado dip

Main Courses
สเต�กปลากระพง ซอสเคอร�่ซาบายอง

เสร�ฟพร�อมมันอบและแอปเป�ลเฟนเนลสลัด
Sea bass steak with yellow curry sabayon with roasted potato and 

apple-fennel salad

กุ�งลายเสือเสร�ฟพร�อมซอสเนยต�มยำ ผักย�าง และข�าวพ�ลาฟ
Grilled king prawn (4 pcs) with Tom Yum butter sauce,

grilled vegetables and rice pilaf

ก�วยเตี๋ยวเซี้ยงไฮ�ซอสเพสโต�อโวคาโด&ปลาหมึก
Shanghai noodles with pesto avocado & squid



Lunch Menu
SUAY Salad assorted mixed salad

with sweet chili dressing and avocado 
189 THB

Linguine Agilo Olio with prawns
189 THB

Spaghetti with wild mushrooms and truffle cream
189 THB

Spaghetti carbonara
served with grilled lemongrass marinated chicken

189 THB

Shanghai noodles “Phad Kee Mao” seafood
199 THB

Phad Thai with chicken
169 THB

Som Tum
served with grilled lemongrass marinated chicken

199 THB

Deep-fried chicken breast stuffed
with spinach and mozzarella cheese

259 THB

Nachos beef chili con carne with tomato salsa
229 THB



Lunch Menu
สวยสลัด และอะโวคาโด

เสิร�ฟกับน้ำสลัดสูตรเฉพาะของสวย
189 บาท

ลิงกิวนี่พาสต�าผัดพร�กแห�ง และกระเทียม เสร�ฟ�พร�อมกับกุ�ง
189 บาท

สปาเก็ตตี้ผัดเห็ดนานาชนิด และซอสคร�มเห็ดทรัฟเฟ�ล
189 บาท

สปาเก็ตตี้คาร�โบนารา เสิร�ฟพร�อมไก�หมักตะไคร�ย�าง
189 บาท

ก�วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ �“ผัดข�้เมา” ซีฟ��ด
199 บาท

ผัดไทยไก�
169 บาท

ส�มตำ เสิร�ฟพร�อมไก�หมักตะไคร�ย�าง
199 บาท

อกไก�ทอดสอดไส�ผักโขม และมอสซาเรลล�าชีส
259 บาท

นาโชส�เนื้อชิลลี่คอนคาร�เน�
เสิร�ฟพร�อมกับซัลซ�ามะเข�อเทศ

229 บาท



Desserts
ไอศคร�มโฮมเมด

กล�วย, มะพร�าว, มะม�วง, เฮเซลนัท, ซ�อล�ทเต็ดคาราเมล, วานิลลา
ฉลองเบย�รัมเรซิ�น, ฉลองเบย�ช็อกโกแลต, ช็อกโกแล็ต

229 THB

เครปซูเซตกับวานิลลาไอศคร�ม

229 THB

บานาน�าเฟล็มเบ�กับวานิลลาไอศคร�ม

229 THB

ปอเป��ยะข�าวเหนียวมะม�วงกับไอศคร�มงาดำ

Banana / Coconut / Mango / Hazelnut / Salted Caramel / Vanilla
Chalong Bay Rum Raisin / Chalong Bay Chocolate / Chocolate

1 scoop 2 scoops

100 THB 190 THB

Crepe suzette and vanilla ice cream

Banana flambé and vanilla ice cream

199 THB

Mango sticky rice spring rolls with black sesame ice cream

Sago pudding with mango sorbet

พ�ดดิ�งสาคูเสิร�ฟพร�อมมะม�วงเชอร�เบท



RSVP : 093 575 1119

Our weekly
EVENTS

SUAY X CHALONG BAY DISTILLERY

THURSDAY
EVERY LATIN FIRE

7PM-11PM

......................

An unforgettable Latin dance
party with DJ, animators, 
special drinks & 
delicious dishes from our 
Michelin-plated chef

EVERY LADIES NIGHT

7PM-11PM

......................
1 FREE WELCOME DRINK 
FOR WOMENFRIDAY
Live music, special tapas 
menu & drink sets, 
Happy hour 6-8pm

EVERY LIVE, LAUGH, 
BRUNCH

11AM-  3PM

......................

SUNDAY
A YUMMY SUNDAY 
WITH CHEF NOI
Enjoy a delightful brunch 
by our Michelin-plated chef

TUESDAY 
EVERY TACO TUESDAY

& LIVE REGGAE
All-you-can-eat tacos - 299 THB
live Reggae band, 
fun games

7PM-9PM

......................



Activities

เป�ดทุกวัน

เป�ดทุกวัน

เป�ดทุกวัน

300 THB 1290 THB

COCKTAIL WORKSHOP

BAR & RESTAURANT EVENT & CATERING

FACTORY VISIT
ค็อกเทลเว�ร�คช็อปเยี่ยมชมโรงกลั่น

บร�การจัดเลี้ยงกับฉลองเบย�บาร�และร�านอาหาร

ระยะเวลา 30 นาที ต�อ 1 รอบ พร�อมไกด�ทัวร�
รัมเทสติ�งและค็อกเทลฉลองเบย�โมฮิโต�

รวมอยู�ในแพ็คเกจ

(กรุณาโทรจองล�วงหน�า)

เร��มต�นทัวร�กรุ�ปใหม�ทุกๆ ชั่วโมง ตั้งแต�เวลา
14.00, 15.00, 16.00, 17:00 และ 18:00 น.

เวลา 11.00 น. ถึง 22.00 น.
FROM 11.00AM TO 10.00PM

รับจัดเลี้ยง ค็อกเทลหร�ออาหาร
ทั้งงานเลี้ยงภายในและนอกสถานที่

คลาสการทำค็อกเทล 3 ชนิด
ทัวร�โรงกลั่นฉลองเบย�
อาหารทาปาส 1 เมนู

สัมผัสประสบการณ�สุดพ�เศษ
ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม

โดยเว�ร�คช็อป จะประกอบไปด�วย

โทร : +66 (0) 93 575 1119
อีเมล�: CONTACT@CHALONGBAYRUM.COM



WIFI: ChalongBayBar
PASSWORD: ILOVECBR

#SUAYXCHALONGBAY

#SUAYRESTAURANT

#CHALONGBAYBAR

#CHALONGBAYRUM

#CHALONGBAYDISTILLERY

ALL PRICES ARE NET 
GRATUITY IS APPRECIATED


