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"Life is short, so eat drink travel"

EDT Guide เคยน�ำเสนอร้านกิน ดื่ม เที่ยว มาแล้วมากมายหลายแบบ ทั้งกลุ่มสัญชาติที่มา
ของอาหาร อย่างจีน อิตาเลียน ไทย ญี่ปุ่น ฯลฯ หรือกลุ่มอาหารเส้น อย่างก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย
ราดหน้า หรือกลุม่ โลเกชัน่ เช่น ริมน�ำ้ กลางใจเมือง ชานเมือง หรือแม้แต่รา้ นรถเข็นริมทาง เป็นต้น
ส�ำหรับเดือนมิถุนายนนี้ ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะพาผู้อ่านเปลี่ยนมุมไปท�ำความรู้จักกับร้าน
กิน ดื่ม เที่ยว ในแบบ Privilege ดูบ้าง เพื่อลองทัศนาดูกันครับว่า  ร้านที่ว่ากันว่าครบเครื่อง
ตั้งแต่โลเกชั่นที่สุดยอด การตกแต่งในระดับหรูหรา เชฟที่มีชื่อมากฝีมือ อาหารเครื่องดื่มชั้นยอด
และบริการแบบ Executive จะอย่างไรและเป็นร้านใดกันบ้าง
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ทั้งนี้ส�ำหรับใครก็ตามที่ก�ำลังมองหาร้านเป้าหมายแบบนี้ส�ำหรับโอกาสพิเศษกับใครสักคน
ร้านที่เราจะแนะน�ำซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาฉบับนี้จะมีตั้งแต่ที่เป็นร้านอาหารแบบ Fine-dining
และ Casual-dining Restaurant ตลอดจนร้านนัง่ ดืม่ แบบชิลล์ชลิ ล์อย่าง Sky Lounge ท่ามกลาง
บรรยากาศที่สุดยอดในโรงแรมที่แน่นขนัดไปด้วยจ�ำนวนดาว และร้านมีระดับภายในโรงแรมซึ่ง
เป็นสถานทีพ่ กั และจุดหมายปลายทางในการท่องเทีย่ ว ซึง่ พร้อมเสมอทีจ่ ะส่งมอบบริการในแบบ
ควรค่าแก่ความประทับใจส�ำหรับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือน
เชิญพลิกเข้าไปอ่านชมดูกันได้เลยครับ
สุภสิทธิ์ รักกสิกร
บรรณาธิการอ�ำนวยการ

ตวั

จัดทำ�และข้อมูลโดย EDTguide.com
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เจ้าของ นพดล ทองลิ่ม
บรรณาธิการอำ�นวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร
บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล
บรรณาธิการบทความ สาวิกา ขุนราม
กองบรรณาธิการ พรพิมล มหิธิธรรมธร, ณิชาภัทร ทรัพย์วัฒนไพศาล,
กิตติพัฒน์ สุขศรี, วราภรณ์ สันติชัยกุล, อริสรา คุณเจริญ, ดลญา ดุลยประภา
นักเขียนรับเชิญ คุณดุลย์, A Day to Chill
ศิลปกรรม ข้อมูล และภาพถ่าย The Fairy Caravan
ติดต่อการตลาด และกองบรรณาธิการ EDTguide.com
ที่อยู่ 99/12 หมู่ 4 ชั้น 24 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 11120
พรพิมล มหิธิธรรมธร 08 6905 7323, 0 2502 6000 ต่อ 8496
Fax : 0 2502 6363 E-mail : book@edtguide.com
พิมพ์ที่ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์ จำ�กัด
ติดต่อโฆษณา
พรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์ 08 6998 9989, 0 2502 6330
ชุติมา สมสืบ 08 1495 5693, 0 2502 6000 ต่อ 8741
พิมพร ฉายชูวงษ์ 08 1658 4013, 0 2502 6105
วราภรณ์ ช่างบรรจง 08 8653 2528, 0 2502 6537
อาภาภรณ์ แข่งขัน 08 7901 4399
สรัญญา สังข์สว่าง 08 5196 5915

Contact Us

Read Us
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www.facebook.com/EDTguide

WE ARE HERE

Book.edtguide.com
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JUNE - JULY 2015

DREAM DESTINATIONS เส้นทางดอกไม้

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกปอเทือง
จ.สงขลา
(สิงหาคม)
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จ.ชัยภูมิ
(กรกฎาคม)

ดอกเปราะภูขาว

ทุ่งดอกเทียนปีกผีเสื้อ

จ.พิษ ณุโลก
(มิถุน ายน)

แผ่นดินของเรา เดอะมิวสิคลั
June 12-28

concert

ตวั

@ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

จ.ตาก
(สิงหาคม)

คอนเสิรต์ BDAY DANCE PARTY
June 19

@ พารากอน ฮอลล์ 1 - 3, สยามพารากอน
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งานไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 35
July 2-5

fair

@ ไบเทคบางนา (EH101 - 102)

concert

7 WONDERS CONCERT

July 4
@ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี

concert

COMMART NEXT-GEN 2015
June 18-21

@ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์

JAPANESE FOOD FAIR
June 18-23

fair

fair

@ ชัน้ 1 ศูนย์การค้า PARADISE PARK (ศรีนครินทร์)
4
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BIKE MARKET
June 20-21

@ บริเวณตลาดเอ้าท์เลท เมืองทอง นนทบุรี

fair

concert
BIGBANG
2015 WORLD TOUR
มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถไี ท ครัง้ ที่ 2 [MADE] IN BANGKOK

FOOD & HOLISTIC HEALTH
FESTIVAL 2015
June 25-28

@ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี

fair

July 11-12
@ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี
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June

ททท.
จับมือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้
เปิดโครงการ Lady Journey :
A Touch of Thainess

ดิ เอ็ม ดิสทริค สวรรค์แห่งใหม่ของนักชิม

ดิ เอ็ม ดิสทริค ย่านการค้าใจกลางสุขุมวิท ประกอบด้วยศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียมและดิเอ็มควอเทียร์ เผยโฉม
สวรรค์ของนักชิมแห่งใหม่ล่าสุดในงาน ‘ไดนิ่ง เอ็กซ์ตรอดิแนร์’ น�ำเสนอมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ โดยจัดการ
แสดงชุด ‘The Enchanted Quartier Water Garden Show’ ณ บริเวณควอเทียร์ วอเตอร์ การ์เดน ชัน้ 5 อาคาร
เดอะ ฮีลกิ ส์ ควอเทียร์ ประกอบไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ให้ลกู ค้าได้เพลิดเพลินไปกับแมกไม้และธารน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั
การออกแบบอย่างงดงาม และสวรรค์แห่งสุนทรียรส มีการรวบรวมร้านอาหารชื่อดังชั้นน�ำกว่า 200 ร้านจาก
ทัว่ ทุกมุมโลกมาให้นกั ชิมได้ลมิ้ ลอง พร้อมจัดโปรโมชัน่ ให้เต็มอิม่ ไปเทีย่ วกันได้ตงั้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 มิถนุ ายน ศกนี้
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การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ ธนาคารยูโอบี
จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ ‘Lady Journey : A Touch of Thainess เรียนรู้
ภูมิปัญญาไทยสู่วิถีไทย’ ชักชวนผู้หญิงท�ำงาน คู่แม่ลูก คู่เพื่อน คู่พี่น้อง ออกเดินทาง
สัมผัสเสน่หช์ มุ ชน เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพือ่ เป็นการกระจาย
รายได้สชู่ มุ ชน ในเส้นทางท่องเทีย่ วชุมชน 5 เมืองต้องห้าม…พลาด ครอบคลุมทุกภูมภิ าคของไทย
เริม่ เดินทางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 พร้อมจัดท�ำหนังสือ ‘Lady Journey 2015’ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะน�ำเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทาง ผู้ที่สนใจขอรับหนังสือได้ที่การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ตวั

เคทีซีปล่อยแคมเปญ ‘Forever FEVER’
คืนก�ำไรสมาชิกทุกสิ้นเดือน

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ‘เคทีซี’ ปล่อยแคมเปญ ‘Forever FEVER’ ให้สมาชิกใช้คะแนนสะสม
Forever Rewards แลกรับสินค้าหรือบริการกับร้านค้าพันธมิตรกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ ด้วยสี่ความคุ้มค่า
ได้แก่ หนึ่ง 99 คะแนน แลกรับเพิ่มได้ทันที สอง 999 คะแนน แลกรับสินค้าหรือส่วนลดจากร้านค้า สาม 1,999
คะแนน แลกรับเพิ่มบัตรของขวัญจากห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ 30% แลกรับส่วนลดทันที 300 บาท หรือแลกรับ
เครดิตเงินคืน 300 บาท และสี่ คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย แลกรับส่วนลด 15% หรือแลกรับเครดิตเงินคืน
15% ที่ร้านค้าออนไลน์ทุกเว็บไซต์ทั่วโลก พิเศษสุดกับกิจกรรม ‘Monthly Surprise’ เพิ่มมูลค่าคะแนน คืนก�ำไร
สมาชิกทุกสิ้นเดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2558

AIS เดินหน้าแคมเปญ AIS LIVE 360°

ยกระดับกลยุทธ์การดูแลลูกค้าให้สอดรับกับยุคดิจทิ ลั เอไอเอสเปิดตัวแคมเปญ ‘AIS LIVE 360º’ เติมทุกองศา
กับความพิเศษ มอบความสุขและความพึงพอใจ จัดเต็มสิทธิพิเศษส่วนลดแบรนด์ดังกว่า 12,000 ร้านค้า
ทั่วประเทศ มอบรางวัล ลุ้นทอง แลกพอยต์ คืนก�ำไรให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง งานนี้เอไอเอสได้ซุป’ตาร์ เจมส์จิรายุ มาเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญ พร้อมเหล่าดารานักแสดง ได้แก่ มิว-นิษฐา, พีค-ภัทรศยา, เต๋อ-ฉันทวิชช์,
ฮัน่ เดอะสตาร์ และนักแสดงจากฮอร์โมน มาร่วมบอกเล่าเรือ่ งราวพิเศษทีเ่ อไอเอสมอบให้ลกู ค้า ณ แฟชัน่ ฮอลล์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน ติดตามแคมเปญนี้ได้ที่ www.ais.co.th/live360bigsurprise

6
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การบินไทยเปิดตัวหนังสือ
‘Thai Airways : Check-in 55 Places Discover
the Undiscovered’

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับนิตยสาร Lonely Planet Traveller Thailand แถลงข่าวเปิดตัว
หนังสือ ‘Thai Airways : Check-in 55 Places Discover the Undiscovered’ ในงาน ‘Check In to the
Endless Journey’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการบินไทย โดยมีแนวคิดการบินไทย 55 ปี กับ 55
สถานทีท่ คี่ ณ
ุ ควรไปครัง้ หนึง่ ในชีวติ โดยมีเรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และ ดร.ฐิติกร ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Media
Expertise International (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกันแถลงข่าว ณ ลาน Gallery Hall ชั้น G ศูนย์การค้า
ดิ เอ็มโพเรียม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน
THAIFEX-World of Food Asia 2015

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วยหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ จัดงาน THAIFEX-World of
Food Asia 2015 ประกาศความยิ่งใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียสู่ครัวของโลก พร้อมโชว์สุดยอด
อุตสาหกรรมอาหารของไทยและต่างประเทศ โดยมีการเปิดเจรจาธุรกิจเมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
และวันจ�ำหน่ายปลีกส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป เมือ่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ผูเ้ ข้าชมงานได้สมั ผัสงานแสดง
สินค้าแบบเต็มอิม่ ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวและธุรกิจอาหารไทย ผลิตภัณฑ์อาหารไทยส�ำเร็จรูปทีไ่ ด้รบั
ตรา Thai Select, นิทรรศการอาหารฮาลาล และอีกมากมาย จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามข้อมูลครั้งต่อไปได้ที่สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ
www.ditp.go.th และ www.thaitradefair.com
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เดือนนี้มีร้านเปิดใหม่ที่ไหน
บ้าง ขอเชิญมาอัพเดตได้
ณ บัดนาว แม้บางที่จะเปิด
มาได้สกั พัก แต่กข็ นเอาเมนู
ใหม่มาประเดิมเอาใจลูกค้า
แบบยกครัว อาหารหลาก
หลายสไตล์ บรรยากาศ
ร้ า นทั้ ง หรู ห ราและเป็ น
กั น เอง เลื อ กให้ ค วามสุ ข
ในแบบฉบั บ ที่ ตั ว เองถนั ด
แล้วมาเช็กอินร้านเปิดใหม่
ไปพร้อมๆ กันเลยจ้า
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NEW
COMER

BEE CHENG HIANG

The Legend of Bakkwa

อย
่าง

หมูแผ่นรสเลิศ (ที่สิงคโปร์เรียกว่า Bakkwa) ของฝากสุดฮิตจากประเทศสิงคโปร์ บิน
ลัดฟ้ามาเปิดตัวในเมืองไทยได้สักพักแล้ว ไปชิมของสดใหม่ได้ที่ร้าน ‘บี เช็ง เฮียง’ ชั้น G
เอ็มควอเทียร์ เป็นร้านหมูแผ่นระดับต�ำนาน ต้นต�ำรับเปิดขายอยู่ที่สิงคโปร์มากว่า 80 ปี
แล้ว แต่ยังคงขายดีเป็นเทน�้ำเทท่า ครองใจคนทุกเพศทุกวัยได้ตลอดกาล เพราะรสชาติ
หมูแผ่นอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ใช้เนื้อหมูคุณภาพดีมาท�ำ ไม่ใส่สารกันบูด
ไม่ใส่ผงชูรส กินเข้าไปไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หากใครชอบหมูแผ่นรสชาติสดใหม่
แนะน�ำให้ซอื้ กินทีห่ น้าร้าน เขาย่างขายกันสดๆ มีหลากหลายแบบให้เลือก หรือหากต้อง
เดินทางไกล ทางร้านมีหมูแผ่นแบบกล่อง มีซองด้านในเป็นระบบสุญญากาศ สามารถ
เก็บได้นานหลายเดือน นอกจากหมูแผ่นแล้วก็ยังมีไก่แผ่น เนื้อแผ่น หมูหย็อง ไก่หย็อง
ปลาหย็อง ฯลฯ และมีสนิ ค้าน่ากินอีกหลายรายการ ซือ้ ไปฝากใครต้องถูกใจกันถ้วนหน้า
แน่นอน

BLUE SKY

Emquartier
BEE
CHENG HIANG

BLUE SKY
ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดทุกวัน
เวลา 18.00-02.00 น.
โทร. 0 2541 1234 ต่อ 4151
LAT 13.817651
LONG 100.560884

ซ.หอวัง
Centara Grand
at Central Plaza
Ladprao

Blue Sky
จตุจักรคาเฟ่

ซ.สุขุมวิท 53

BEE CHENG HIANG
ชั้น G ศูนย์การค้า Emquartier
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2261 0243
LAT 13.725250
LONG 100.577015

วิวสวยระฟ้าจนได้รับการขนานนามให้เป็น 1 ใน 15 บาร์ที่มีวิวน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก
จากการจัดอันดับของ Architecture Art Design Website และนี่คือ ‘Blue Sky’ ห้องอาหาร
บนชั้น 24 ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ แม้ชื่อเสียง
ของห้องอาหารจะสั่งสมมานานกว่า 5 ปี แต่ด้วยทีม Food Beverage ที่ดูแลเรื่องอาหาร
ไม่เคยละความพยายามที่จะสร้างสรรค์เมนูใหม่ออกมาเอาใจลูกค้าเรื่อยๆ ล่าสุดยกชุดเมนู
ใหม่ทั้งหมด โดยอวดโฉมเป็นอาหารฝรั่งเศสสไตล์เฟรนช์บิสโทร เน้นความทันสมัย หรูหรา
และยังคงมาตรฐานระดับโรงแรมห้าดาวไว้อย่างครบถ้วน โดยมีหัวหน้าเชฟชาวฝรั่งเศส
อีริค เบริโกด์ คอยคัดสรรเมนูและการันตีความอร่อย แนะน�ำปลาแซลมอนหมักเครื่องเทศ
เสิรฟ์ พร้อมซอสราสพ์และซาวครีมมะนาว (Salmon Gravlax, Sour Cream, Lemon Caper
Berries, Binis and Honey Mustard Sauce) พัฟฟ์มะเขือเทศอบกับชีสนมแพะ (Puff
Pastry Tomato Tart, St. Maure Goat Cheese) เมนคอร์สอย่างปลาค้อดเสิร์ฟพร้อมผัก
โขมและครีมซอสคาเวียร์ (Braised Cod Fish with Tomato And Spinach Caviar Cream)
และขนมหวานตามแบบฝรั่งเศสอย่าง Profiteroles เป็นขนมที่มีส่วนผสมของแป้งรสชาติ
นุ่มละมุนลิ้น ซอร์เบต์ไอศกรีมผลไม้ แพชชั่นฟรุตและซอสวานิลลา ที่เข้ากันได้ดี ยังมีบาร์
เครื่องดื่มที่จะเสิร์ฟค็อกเทล ม็อกเทล แชมเปญ ไวน์ขาว ไวน์แดง มาเพิ่มอรรถรสให้การ
รับประทานอาหารบนตึกสูงดูมีระดับเป็นเท่าทวี

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ตวั

A Relaxed Urban Bistro

ถ.สุขุมวิท
Amari Boulevard
Bangkok Hotel
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COMER

Maharacha
Restaurant
ซ.สุขุมวิท 35

STICKHOUSE

Emquartier
PIERRE HERMÉ
Lazada
Thailand
ถ.สุขุมวิท

BTS
พร้อมพงษ์
wawacha
เอ็มโพเรียม

STICKHOUSE
โครงการท่ามหาราช
ตรอกมหาธาตุ ถ.มหาราช
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
เปิดทุกวัน
เวลา 10.00-20.30 น.
โทร. 0 2024 1321
LAT 13.754708
LONG 100.488600

ตวั

แวะครบทัง้ 4 สาขาหรือยัง ส�ำหรับไอศกรีมเจลาโตโฮมเมดจากประเทศอิตาลี
‘Stickhouse’ ที่ชูจุดขายเป็นไอศกรีมไม่มีฟองอากาศ ทุกแท่งที่กัดเข้าปาก
จะได้เนื้อแน่นจากผลไม้และวัตถุดิบชั้นดีน�ำเข้า ไม่ละลายง่ายเหมือน
ไอศกรีมเจ้าอื่น ส�ำหรับสาขาท่ามหาราช เปิดเป็นห้องกระจกเล็กๆ ขนาด
กะทัดรัด ขายแบบ Take away โดยใส่ในชามกระดาษ สามารถเดินกิน หรือ
พาไปชิมลมชมวิวริมแม่น�้ำเจ้าพระยาก็ได้ แต่ใครจะนั่งกินภายในร้านก็ต้อง
ดูจงั หวะโต๊ะว่างให้ดเี พราะทีม่ นี อ้ ย วิธสี งั่ ไอศกรีมก็งา่ ยๆ ไม่มอี ะไรมาก จะสัง่
เป็นรสชาติหลักๆ คือผลไม้ล้วน และเป็นครีมผสมนม หรืออีกหลายแบบที่
ละลานตาอยูใ่ นตูก้ ระจกก็ยอ่ มได้ มีทงั้ ลายธงชาติไทย รสพิตาชิโอ รสชีสเค้ก
รสแตงโม รสทริโอ้ (สตรอว์เบอร์รี กีวี มะม่วง) ที่ขายดิบขายดี จะสั่งแบบมี
ท็อปปิ้งหน้าเดียว หลายหน้า ก็สุดแล้วแต่จะครีเอท มีทั้งแบบเคลือบ
ช็อกโกแลตเต็มแท่ง ครึ่งแท่ง ก็สุดแล้วแต่ใจต้องการ พนักงานใจดี ถ้าคิด
ไม่ออกก็บอกให้เขาครีเอทให้ได้ แม้จะเข้าฤดูฝนแล้ว แต่อากาศก็ร้อนเหลือ
หลาย ถ้าได้ไอศกรีมเย็นๆ สักแท่ง คงฟินน่าดู

ซ.เมธีนิเวศม์

อย
่าง

Italian Handcrafted Gelato

PIERRE HERMÉ
ชั้น G ศูนย์การค้า Emquartier
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2003 6444,
08 9365 8888
LAT 13.731149
LONG 100.569286

INDICUS BISTRO

Passion In Fusion Food

Segway Tour
Thailand
Shop
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ถ.มหราช

STICKHOUSE

ฟิชเชอร์แมน
ซีฟู้ดส์

THA
MAHARAJ

บุญสืบ

ซ.ทวีผล

แม่น�้ำเจ้าพระยา

ภัตตาคาร
ลานเท

ขากินทัง้ หลายทีใ่ ห้โจทย์กบั ตัวเองว่า อยากจะหาร้านบรรยากาศดี
รสชาติอาหารอร่อย แถมราคาไม่แพงเวอร์ เอาไว้แฮงเอาต์หรือเป็น
ที่ดินเนอร์กับคนพิเศษ ขอบอกว่าร้าน ‘Indicus Bistro’ แห่งนี้
ตอบโจทย์ให้คณ
ุ ได้ ด้วยวัตถุดบิ คุณภาพทีเ่ ชฟโอ๊ค หนึง่ ในหุน้ ส่วน
ร้านเป็นคนดูแลจัดการเองหมดทุกอย่าง จากประสบการณ์การ
ท�ำงานในโรงแรมที่สิงคโปร์มาหลายปี ฉะนั้นในเรื่องของหน้าตา
อาหารก็กินขาด สามารถถ่ายรูปอัพโชว์เพื่อนๆ ในโซเชียลได้อย่าง
สบาย ส่วนรสชาติแม้จะเป็นอาหารอิตาเลียนและฟิวชั่นส่วนใหญ่
แต่ความใส่ใจของเชฟทีค่ วบคุมทุกการผลิต แค่ชมิ ค�ำแรกก็ทำ� เอา
ติดใจ แนะน�ำจานเด็ดที่ไม่ลองแล้วจะเสียใจ คือ หอยห่มผ้า เมนู
ใหม่ลา่ สุด เป็นหอยเชลล์หอ่ เส้นคาทัฟฟี่ หรือจะเป็นพล่าแซลมอน,
สเต๊กเทนเดอร์ลอยน์ เสิร์ฟพร้อมฟัวกราส์และมันฝรั่งกราแตง
ปิดท้ายด้วยอินดิคัสเบอร์เกอร์ ทั้งหมดนี้ในราคาแค่พันบาทต้นๆ
และด้วยความที่ร้านอยู่ในละแวกตึกออฟฟิศ เลยเอาใจพนักงาน
ออฟฟิศด้วยลันช์สุดพิเศษในราคาเพียง 159 บาท ยกตัวอย่าง
เซ็ตมัสมัน่ ไก่ ประกอบไปด้วยข้าว มัสมัน่ ไก่ ซุป อาจาด ดริงก์ 1 แก้ว
และของหวาน 1 อย่าง อิม่ แบบนีห้ าทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้ว ส�ำหรับลันช์
ขายเวลา 11.00-14.30 น. เท่านั้น มาอุดหนุนกันได้ ร้านมี 3 ชั้น
รับจัดงานเลี้ยงและเดลิเวอรีไม่เกิน 1 กิโลเมตรในรัศมีร้าน

