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SPARKLING WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Chamdeville
Blance de Blanc Brut

France 295 1,200

สดชื่น หอมกลิ�นของผลไม�สด เหมาะสําหรับเป�นเคร�่องดื่มเร�ยกน้ําย�อย เป�นที่นิยมสําหรับงานปาร�ตี้

Pale straw color. Hints of citrus on the nose. Even balance with mouth fi lling spritz. Fine as 
aperitif, great party sparkler.

Belleville
Sparkling Brut

France 295 1,200

ไวน�สีทองสว�างตัดกับสีเข�ยว หอมข�้นจมูกด�วยกลิ�นเคร�่องเทศแบบตะวันออก รสชาติละเอียดอ�อน เหมาะสําหรับ
เป�นเคร�่องดื่มเร�ยกน้ําย�อย หร�อปาร�ตี้

Bright golden color with green hues. Aromatic on the nose with hints of Oriental spices. The 
mouth is delicate, very crisp with mentholated notes.

Chamdeville
Brut Rosé

France 295 1,200

ไวน�สีชมพ� มีกลิ�นของส�ม แอปเป��ลสีทอง และน้ําผึ้ง แฝงด�วยรสฝาดอ�อนๆ ของแทนนิน ที่ให�ความรู�สึกดี

Pink color. Initial aromas of citrus and golden apples with secondary hints of bread dough and 
a hint of honey.

Villa Sandi
Prosecco Spumante Aromatico Brut 'IL FRESCO'

Italy 1,800

ให�รสของความสดชื่น และให�ความหอมของกลิ�นผลไม�อย�างลงตัว
Dry, fresh and zesty with aromatic and fruity aftertaste.
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WHITE WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Eclipse Lunar
White Chardonnay

Australia 295 1,200

ไวน�สไตล�เบาๆ ไม�หนัก ให�รสสัมผัสที่มีความเป�นผลไม�สด ให�คาร�แรคเตอร�ของลูกพ�ชและเลมอน และมีเอซิด
ที่นุ�มนวล ไม�จัดมาก เหมาะสําหรับอาหารทะเลและอาหารประเภทสัตว�เนื้อขาว

Lighter in style than its predecessors. This provides a more fresh fruit approach with less wood 
and more zesty peach and lemon characteristics. Mildly acid.

Cono Sur
Tocornal Chardonnay

Chile 320 1,500

ไวน�สีเหลืองอ�อน กลิ�นผลไม� ให�ความสดชื่น เหมาะสําหรับอาหารทะเล และอาหารประเภทสัตว�เนื้อขาว

Light yellow color with golden hints. The nose of conveys refreshing citrus aromas, fruity notes of 
white peaches, along with mineral hints. The palate of mouth complex fruity fl avors mingle in.

Anakena
Sauvignon Blanc

Chile 1,700

ให�รสชาติสดของสมุนไพรสีเข�ยว ผลไม�สด เช�น สับปะรด เสาวรส คงความสดชื่นได�อย�างยาวนาน

Citrus and herbal aromas and hints of tropical fruit as pineapple and passion fruit. At the 
palate it is elegant, fresh and with a long fi nish.

Villa Sandi
Pinot Grigio DOC

Italy 1,500

กลิ�นหอมของผลไม�เขตร�อน เช�นมะละกอ และสับปะรด พร�อมกลิ�นดอกไม� สดชื่น มีชีว�ตชีวา ไวน�รสชาติเข�มข�น

Dry, fl avorsome and agreeably harmonious and round. Its fruity fl avor is persistent and the 
fi nish slightly herbaceous.

Tahuna
Sauvignon Blanc Marlborough

New Zealand 1,700

ไวน�สีเหลืองอมเข�ยวอ�อน หอมสดชื่นด�วยมะนาว สมุนไพร เกรปฟรุ�ต แอปเป��ลเข�ยวและรูบาร�บ พร�อมกลิ�นพร�ก
ไทย เหมาะสมกัับอาหารทะเล 

Light yellow-greenish color. The nose was fresh with lemon fl avors and herbal hints. The palate 
it delivered fresh aromas of lemon, grapefruit, green apple and rhubarb with pepper notes.
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WHITE WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Sileni Estates
Sauvignon Blanc

New Zealand 2,300

ให�ความสดของผลไม�เขตร�อน และผลไม�รสเปร�้ยว ที่ผสมผสานกันอย�างลงตัว เหมาะสําหรับดื่มเร�ยกน้ําย�อย และ
อาหารทะเล
Ripe tropical and gooseberry fruit fl avours with a zingy fi nish and impeccable balance.

Nollen Erben
Mosel Spatlese

Germany 1,700

ไวน�หวานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เหมาะกับอาหารไทยและขนมหวาน

This style covers some of the most famous dessert wines in the world, from the top Rieslings 
from the Mosel to the ageworthy botrytis-affected wines of Sauternes.

Pewsey Vale
Riesling Eden Valley

Australia 2,300

ไวน�สีฟางซีดตัดกับสีเข�ยว กลิ�นหอมเข�มข�นชวนให�นึกถึงสมุนไพรแห�งชั้นดีดอกไม�สีขาวมะนาวและผลไม�เมืองร�อน 
เหมาะสําหรับอาหารไทย

Pale straw in colour with green hues. Intense aromas reminiscent of fi ne dried herbs, white 
fl owers, lemon and lime. The palate shows great length and depth with grapefruit and lime, 
fresh rosemary, white pepper and a hint of tropical fruit.
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ROSÉ WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Gerard Bertrand
Gris Blanc Rosé

France 320 1,400

ด่ืมแล�วให�ความสดช่ืน มีกลิ�มหอมของผลไม�สด เหมาะสําหรับด่ืมเร�ยกนํ้าย�อย อาหารทะเล สลัด อาหารเอเชียรสเผ็ด

A slight sparkle on the palate provides freshness and brings out its fruit to the full. The elegant 
fi nish is pleasantly fresh and mineral.

La Vieille Ferme
Rose AOC Luberon

France 1,700

ไวน�สีชมพ�อ�อน มีกลิ�นหอมของผลไม�สีแดง ลูกเกด เชอร�ร�่ และซิตรัส รสชาติมีความสมดุลที่ดีระหว�างความหวาน
และความเปร�้ยว

Pretty pale pink color with pastel undertones. Aromatic on the nose, this wine has a delicate 
bouquet with notes of red fruit (currants, cherries), and citrus. The palate in good balance 
between sweetness and acidity in the mouth.

RED WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Eclipse
Solar Red Shiraz Cabernet

Australia 295 1,200

รสชาติของไวน� มีเอซิดที่บาลานซ�กับความนุ�มละมุน และรสสัมผัสของโอ�ค ที่มีนันอยู�ในระดับที่พอดี ไม�กลบความ
เป�นผลไม�มากจนเกินไป เหมาะกับอาหารประเภทเนื้อ

This wine has reasonable acid balance and a soft mouth feel. The oak is restrained and does 
not overpower the fruit.

Cono Sur
Tocornal Cabernet Sauvignon

Chile 320 1,500

ไวน�สีแดงทับทิมเข�มข�น มีกลิ�นหอมของผลไม�สีแดง เบอร�ร�่ไวโอเลต แคสซิส และยาสูบ พร�อมด�วยไม�โอ�คที่ผสม
ผสานอย�างลงตัว รสชาติเข�มข�นด�วยแทนนินที่นุ�มนวล เหมาะสําหรับอาหารประเภทเนื้อ

Intense ruby red color. The palate of balance and concentration with smooth, seductive tannins 
and a long fi nish. Complex and elegant.
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RED WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Marques De Riscal
Vina Collada Rioja DOC

Spain 1,600

กลิ�นหอมของสตรอเบอร�ร�่ และเชอร�ร�่แดง รสผลไม�สุก

Aromas of strawberries and red cherries Medium body with attractive ripe fruit fl avors and a 
hint of toast on the fi nish.

La Piuma
Montepulciano D'Abruzzo DOC

Italy 295 1,200

ไวน�สีทับทิมแดงเข�ม ให�กลิ�นดาร�กเชอร�ร�่และราสเบอร�ร�่พร�อมกลิ�นพร�กไทยและวานิลลา รสชาติเข�มข�น

A deep ruby red colour. The nose we fi nd dark cherry and raspberry with interesting notes of 
pepper and hints of vanilla. The palate is full-bodied on the palate with a soft acidity that leads 
to a long and elegant fi nish.

Wirra Wirra
Church Block

Australia 3,700

ไวน�สีแดงเข�ม กลิ�นของผลไม�สีแดงและสีดํา cabernet กับลูกพลัมที่อุดมไปด�วยแทนนิน

Deep plum with a scarlet edge color. The nose of fragrant red and black cabernet fruits with 
rich plums, surrounded by leaf and polished leather. The palate of bright red and black fruits 
are framed by fi ne sandy tannins and fresh cedar with tannin 

Vasse Felix
Cabernet Sauvignon

Australia 2,500

ไวน�แดงเข�ม ท่ีมีสีแดงทับทิมสดใส กลิ�นหอมของแคสซิส ชะเอม ใบกระวาน และเห็ด เข�มข�นในรสชาติ เหมาะสําหรับเน้ือ

Deep maroon with a bright ruby red hue color. The nose elevated regional fragrance of cassis, 
licorice, bay leaf and violets with savoury mushroom, loamy earth, dark chocolate and dry 
twiggy details combining to form an alluring Cabernet bouquet. The palate is compact and 
concentrated in fl avour but well resolved in structure with a stunning silky texture at such a 
young age.

5All prices are quoted in Thai baht and are inclusive of Government Tax and Service Charge.
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A deep ruby red colour. The nose we fi nd dark cherry and raspberry with interesting notes of 
pepper and hints of vanilla. The palate is full-bodied on the palate with a soft acidity that leads 
to a long and elegant fi nish.

Wirra Wirra
Church Block

Australia 3,700

ไวน�สีแดงเข�ม กลิ�นของผลไม�สีแดงและสีดํา cabernet กับลูกพลัมที่อุดมไปด�วยแทนนิน

Deep plum with a scarlet edge color. The nose of fragrant red and black cabernet fruits with 
rich plums, surrounded by leaf and polished leather. The palate of bright red and black fruits 
are framed by fi ne sandy tannins and fresh cedar with tannin 

Vasse Felix
Cabernet Sauvignon

Australia 2,500

ไวน�แดงเข�ม ท่ีมีสีแดงทับทิมสดใส กลิ�นหอมของแคสซิส ชะเอม ใบกระวาน และเห็ด เข�มข�นในรสชาติ เหมาะสําหรับเน้ือ

Deep maroon with a bright ruby red hue color. The nose elevated regional fragrance of cassis, 
licorice, bay leaf and violets with savoury mushroom, loamy earth, dark chocolate and dry 
twiggy details combining to form an alluring Cabernet bouquet. The palate is compact and 
concentrated in fl avour but well resolved in structure with a stunning silky texture at such a 
young age.
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RED WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Yalumba
Barossa Shiraz

Australia 2,300

ไวน�สีดาร�กเชอร�ร�่และราสเบอร�ร�่ รสชาตินุ�ม

A quite distinctive, dark-cherry and raspberry nose with a gently tarry edge, leading to a 
smooth and fl eshy, red and dark-berry palate.

Bodegas
Caro Aruma

Argentina 2,300

ไวน�สีแดงม�วงสดใสเข�มข�น กลิ�นผลไม� พลัมและแบล็กเบอร�ร�่โดดเด�น ให�รสชาติที่มีแทนนินกลมกล�อม

Intense bright purplish red colour. The nose, it is very fruity. Fresh red fruits such as plums and 
blackberries stand out. The mouth, its entry is fresh due to its natural acidity. It is fruity with 
sweetrounded tannins.

Los Vascos
Cabernet Sauvignon

Chile 1,700

ไวน�สีแดงทับทิมเข�มข�น ให�กลิ�นผลไม�ลูกพลัมสด เชอร�ร�่ ราสเบอร�ร�่ และกลิ�นแบล็คเคอแรนท�ที่น�าร�่นรมย� รสชาติ 
มีความสดและฉ่ํา พร�อมด�วยแทนนินที่สมดุลอย�างน�าทึ่ง

Intense ruby red color. The nose is rich in fruit aromas, offering fresh plums, cherries, and 
ripe raspberries followed by pleasant blackcurrant notes. The palate is fresh and juicy, with 
remarkably wellbalanced acidity, alcohol, and tannins.

Anakena
Merlot

Chile 1,700

ไวน�สีแดงทับทิมเข�ม ให�กลิ�นสตรอเบอร�ร� ่รสชาติเข�มข�นและเร�ยบเนียนด�วยแทนนิน เหมาะสําหรับอาหารประเภทเน้ือ

Dark ruby red in color. The nose of strawberry and blackberry aromas. The palate it is rich 
and smooth with rounded tannins and a very pleasant fi nish.

6All prices are quoted in Thai baht and are inclusive of Government Tax and Service Charge.

RED WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Yalumba
Barossa Shiraz

Australia 2,300

ไวน�สีดาร�กเชอร�ร�่และราสเบอร�ร�่ รสชาตินุ�ม

A quite distinctive, dark-cherry and raspberry nose with a gently tarry edge, leading to a 
smooth and fl eshy, red and dark-berry palate.

Bodegas
Caro Aruma

Argentina 2,300

ไวน�สีแดงม�วงสดใสเข�มข�น กลิ�นผลไม� พลัมและแบล็กเบอร�ร�่โดดเด�น ให�รสชาติที่มีแทนนินกลมกล�อม

Intense bright purplish red colour. The nose, it is very fruity. Fresh red fruits such as plums and 
blackberries stand out. The mouth, its entry is fresh due to its natural acidity. It is fruity with 
sweetrounded tannins.

Los Vascos
Cabernet Sauvignon

Chile 1,700

ไวน�สีแดงทับทิมเข�มข�น ให�กลิ�นผลไม�ลูกพลัมสด เชอร�ร�่ ราสเบอร�ร�่ และกลิ�นแบล็คเคอแรนท�ที่น�าร�่นรมย� รสชาติ 
มีความสดและฉ่ํา พร�อมด�วยแทนนินที่สมดุลอย�างน�าทึ่ง

Intense ruby red color. The nose is rich in fruit aromas, offering fresh plums, cherries, and 
ripe raspberries followed by pleasant blackcurrant notes. The palate is fresh and juicy, with 
remarkably wellbalanced acidity, alcohol, and tannins.

Anakena
Merlot

Chile 1,700

ไวน�สีแดงทับทิมเข�ม ให�กลิ�นสตรอเบอร�ร� ่รสชาติเข�มข�นและเร�ยบเนียนด�วยแทนนิน เหมาะสําหรับอาหารประเภทเน้ือ

Dark ruby red in color. The nose of strawberry and blackberry aromas. The palate it is rich 
and smooth with rounded tannins and a very pleasant fi nish.



7All prices are quoted in Thai baht and are inclusive of Government Tax and Service Charge.

RED WINES COUNTRY BY THE GLASS BY THE BOTTLE

Danzante
Chianti DOCG

Italy 2,300

ไวน�สีทับทิมเข�ม กลิ�นหอมเข�มข�นด�วยกลิ�นดอกไม�และกลิ�นพลัมแห�งและเชอร�ร�่สีเข�มรสชาติความสมดุลที่ยอด
เยี่ยมด�วยแทนนินที่ละเอียดอ�อนและอ�อนนุ�ม

Deep ruby color. The aroma is intense with elegant fl oral notes, particularly sweet violets, 
followed by fruity fragrances of dried plum and dark cherry. The palate shows excellent 
structure and balance with delicate, soft tannins.

Pala
Silenzi Rosso Isola Dei Nuraghi IGT

Italy 1,600

ไวน�สีแดงทับทิมที่มีชีว�ตชีวาสะท�อนแสงสีม�วง กลิ�นหอมเข�มข�นพร�อมกลิ�นผลไม�สีแดง รสชาตินุ�มพร�อมความ
เอร็ดอร�อย

Lively ruby red colour, violet refl ections. Intense aroma with notes of red fruits. Dry and soft 
taste with a good lingering.

San Marzano
Santoro Negroamaro Puglia IGP

Italy 1,300

ไวน�ให�กลิ�นเชอร�ร�่ ลูกเกด เมล็ดกาแฟคั่ว และสมุนไพร เป�นไวน�ที่ดีในการดื่มทุกวัน เหมาะสําหรับอาหารประเภท
เนื้อ พาสต�า

On the nose cherries, currant, roasted coffeebeans and some herbal notes, smooth fruit 
forwarded, not exiting or complex, but a nice daily drinking wine 

Gerard Bertrand
Reserve Speciale Merlot

France 1,800

ไวน�สีทับทิมเข�ม ให�กลิ�นของเบอร�ร�สี่แดง เชอร�ร� ่สตรอเบอร�ร�แ่ละกลิ�นของเคร�อ่งเทศ รสชาติของไวน�ท่ีเข�มข�น

Hints of spices. The palate of rounded, elegant wine that is wellstructured and powerful with 
a long-lasting Deep ruby colour. The nose of powerful bouquet reveals red berry, cherry and 
wild strawberry aromas, fi nish.
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Gerard Bertrand
Reserve Speciale Pinot Noir

France 1,800

ไวน�สีแดงทับทิมเข�ม ให�กลิ�นผลไม�เชอร�ร�่สุกและราสเบอร�ร�่, เคร�่องเทศ รสชาติของแทนนินเนียนนุ�ม

Deep ruby red color. The nose of fruity offering of ripe cherry, wild raspberry and spices. The 
palate of well as silky tannins and an elegant, balanced fi nish.

Chateau
Cissac Cru Bourgeois

France 3,900

ไวน�สีแดงม�วงสดใสเข�มข�น กลิ�นของผลไม�สีดํามาพร�อมกับความเข�มข�น รสชาติของแทนนินและความสดชื่น

Intense bright purplish red colour. The aromas of black fruits accompany robust. The palate of 
tannins and a beautiful acidity preserving balance and freshness.

Marques De Riscal 
1860

Spain 2,100

ไวน�สีแดงทับทิมเข�ม ให�กลิ�นสตรอเบอร�ร� ่รสชาติเข�มข�นและเร�ยบเนียนด�วยแทนนิน เหมาะสําหรับอาหารประเภทเน้ือ

Dark ruby red in color. The nose of strawberry and blackberry aromas. The palate it is rich 
and smooth with rounded tannins and a very pleasant fi nish.
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