
 

กุ้ ง  -  PRAWN 

ซอสมะขาม                            460 THB 
Fried with tamarind sauce 

ผดัผงกะหร่ี                             460 THB 
Deep Friend with yellow curry powder 

ทอดกระเทียมพริกไทย               460 THB 
Deep fried with garlic & pepper 

ผดัน ้ าพริกเผา                          460 THB 
Fried with chilli sauce 

อบวุน้เส้น                              460 THB 
Steamed glass noodles 

น่ึงนมสด                               520 THB 
Steamed with milk 

ฉู่ฉ่ีกุง้                                   290 THB 
Curry powder 

ผดับล็อกโคล่ี                          290 THB 
Fried with broccoli 

ย  าคะนา้กุง้สด                          290 THB 
Kale salad with shrimp 

น ้าพริกกุง้สด + ผกัลวก              290 THB 
Steamed vegetable with shrimp yaste 
Chilli sauce 
 
 
 
 
 

[BEVERAGE TYPE]  [00] 
[Beverage description] 

  

CABANA 
L I P E 
B E A C H 
RESORT 
ROOM SERVICE 

 

Service Hours 10.00 – 18.00  
Press No. 0 or contact hotel staff 

Serve within 30 minutes  



 

กุ้ ง – PRAWN 

หน่อไมฟ้ร่ังผดักุง้                     230 THB 
Stir fried with Asparagus 

กุง้แช่น ้ าปลา                           290 THB 
Fresh shrimp in fish sauce 

พล่ากุง้                                  290 THB 
Spice and sour shrimp salad 

ตม้ย  ากุง้                        290/460 THB 
Tom yum koong 
 

กุ้งมังกร – LOPSTER  
 

อบชีส                                          ตามน ้ าหนกั 
Steamed with cream cauce                By weight 

ทอดกระเทียม                             ตามน ้ าหนกั 
Fried with garlic                                   By weight 
 

กัง้ – MANTIS SHRIMP 

ทอดน ้าปลา                                ตามน ้ าหนกั 
Deep fried with fish sauce                  By weight 

ทอกกระเทียม                          ตามน ้ าหนกั 
Deep fried with garlic                          By weight 

น่ึงมะนาว                                           ตามน ้ าหนกั 
Steam with lemon                               By weight 
 
 
 
 
 
 

  ปู –CRABS 

ปน่ิูม                                  290 THB 

Soft crab 

ผดัผงกะหร่ี                                ตามน ้ าหนกั 
Stir-fried with yellow curry powder       By weight 

ผดัพริกไทยด า                                         ตามน ้ าหนกั 
Deep fried with black pepper                  By weight 

ผดัตน้หอม                                 ตามน ้ าหนกั 
Stir-fried with onion                                  By weight 

ทอดกระเทียม                              ตามน ้ าหนกั 
Stir-fried with garlic                                  By weight 

น่ึง                                           ตามน ้ าหนกั 
Steamed                                                     By weight 
 

ปลาหมกึ - SQUID 

ผดัตน้หอม                                 460 THB 
Stir fried with onion 

ผดัผงกะหรี                                460 THB 
Stir fried with yellow curry powder 

ผดัพริกเผา                                 460 THB 
Fried with chilli 

น่ึงมะนาว                                  460 THB 
Steamed with lemon and spicy 
 



 

ปลาหมึก  –  SQUID 

ย  า                                       290 THB 
Spicy salad 

สุก้ี                                      230 THB 
SUKI Hot pot 
 
 
 

ปลาเก๋า – GROUPER FISH 
ปลาทับทิม, ปลากะพง-
RED/WHITE SNAPPER 

ราดพริก                                      ตามน ้ าหนกั 
Deep fried with chilli sauce                By weight 

น่ึงมะนาว                                    ตามน ้ าหนกั 
Steamed with lemon sauce                By weight 

น่ึงซีอ๊ิว                                        ตามน ้ าหนกั 
Steamed with fish sauce                     By weight 

ทอดกระเทียม                                ตามน ้ าหนกั 
Deep fried with garlic                          By weight 

ทอดน ้าปลา                                  ตามน ้ าหนกั 
Deep fried with fish sauce                  By weight 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ผดัเปร้ียวหวาน                                  ตามน ้ าหนกั 
Stir fried sour and sweet                          By weight 

น่ึงบว๊ย                                          ตามน ้ าหนกั 
Steamed with plum                                   By weight 

ฉู่ฉ่ี                                                           ตามน ้ าหนกั 
Fried with curry powder                          By weight 

ผดัข้ึนฉ่าย                                      ตามน ้ าหนกั 
Stir-fried with celery                                 By weight 

ผดัฉ่า                                                       ตามน ้ าหนกั 
Spicy Stir-fried                                           By weight 

ปลาดุกผดัฉ่า                                           ตามน ้ าหนกั 
Spicy stir fried catfish                               By weight 
 
 

 



 

ไก่  –  CHICKEN 

ตม้ข่า                                    230 THB 
Coconut soup with chicken 

ปีกไก่ทอดน ้ าปลา                     230 THB 
Deep fried chicken wing with fish sauce  

ไก่ทอดเกลือ                           230 THB 
Deep fried with salt 

ทอดกระเทียมพริกไทย               230 THB 
Deep fried with garlic & pepper 

ไก่ชุบแป้งทอด                         230 THB 
Deep fried chicken ( Tempura ) 

แกงกะหร่ีไก่                           230 THB 
Curry powder and coconut milk 

พะแนงไก่                              230 THB 
Creamy Thai red curry 

มสัมัน่ไก่                               230 THB 
Mussamun curry paste 

ไก่ผดัเม็ดมะม่วง                       230 THB 
Fried chicken with caschew nuts 

แกงเผด็ไก่                              230 THB 
Hot Thai curry 
 
 
 
 
 
 

  

 

ไก่ผดัขิง                                                230 THB 
Fried chicken with ginger 

ไก่ผดัพริกแกง                                       230 THB 
Stir-fried spicy 

ผดัเปร้ียวหวาน                            230 THB 
Stir-fried sauce and sweet 

แกงเขียวหวาน                             230 THB 
Green curry 

ไก่ผดับล็อกโคล่ี                           230 THB 
Stir fried with bloccoly 

สุก้ีไก่                                       230 THB 
SUKI Soup 
 
 
 
 

ขา้ว     จาน/โถ                      30/120 THB 
Steamed rice     Disk/bowl 
 

 


