PATÉS & TERRINES
Duo Terrines		10,000
ဝက္နဲ႔ဘဲ စင္းေကာတုံး ၊ အခြံမာသိီး ၊ ၾကက္သြန္နဲ႔

ပီဇာမ်ား

အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား

Alla Napoletana

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozarella ဒိန္ခဲ၊၊ anchovies ငါး၊ oregano

၃၀,၀၀၀ ဖိုး သုံးစြဲၿပီး 		

ပန္းေဂၚဘီခ်ဥ္ ၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္ mustard ေဆာစ့္

Duck Rillettes		 12,000

ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္၊ cappers

Margarita Pizza တစ္ခ်ပ္လက္ေဆာင္ ရယူပါ

ေပါင္မုန႔္နဲ႔ သုပ္စားရေသာကိုယ္တိုင္လုပ္

BUY 2 GET 3		

ဘဲသားစဥ္းေကာ ၊အသီးခ်ဥ္

Pizza ႏွစ္ခ်ပ္ဝယ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ပီဇာ တစ္ခ်ပ္ (သို႔) ပါစတာ
တစ္ပြဲကို လက္ေဆာင္ရယူပါ

လက္ဖက္သုပ္ 		 5,000

ဝိုင္ပုလင္းတိုင္းအတြက္ ၁၀% ရာခိုင္ ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေစ်းရယူပါ

ပုဇြန္ေျခာက္

9,000

လတ္ဆတ္ႂကြပ္႐ြေသာ Romaine ဆလပ္႐ြက္၊ ေထာပတ္
ေပါင္မုန႔္ႂကြပ္၊ ဝက္ပါင္ေျခာက္၊ မၾကက္တၾကက္ၾကက္ဥျပဳတ္ ၊
anchovies ငါး၊ Caesar ေဆာစ့္
ၾကက္သား( သို႔) ပုဇြန္ ထပ္ထည့္၍ သုံးေဆာင္ႏိုင္သည္

3,000
14,600

15,000

မီးခိုးၾကပ္တိုက္ ဘဲရင္အုံ အသား၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊

အကင္မ်ား

G- ပီဇာ

16,000

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozarella ဒိန္ခဲ၊ Serrano ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊

G ဘာဂါ

16,000

Salmon Rocket

16,500

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozarella ဒိန္ခဲ၊ cappers ၊

အမဲသား

မီးခိုးၾကက္တိုက္ထားေသာ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ rocket ဆလပ္႐ြက္

My Better Half
15,500

thousand island ေဆာစ့္၊ သခြါးခ်ဥ္ ၊ rocket salad ႐ြက္၊
ခရမ္းခ်ဥ္သီးေျခာက္၊ ၾကက္ဥေၾကာ္

Striploin 250g
Ribeye 300g

အစိ မ္ း သု ပ္ ဟင္းလ်ာမ်ား

17,000

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အရသာႏွစ္မ်ိဳးသုံးေဆာင္လို႔ရေသာ ပီဇာ

17,000

29,000
45,000

ဝက္သား

ဆယ္လ္မြန္ ငါးစိမ္းသုပ္

18,000

အတုံးေသးေသးလွီး ထားေသာ အမဲမိုးခိုး သား၊

15,000

19,000

ျမင္းခြါ႐ြက္သုပ္ 		

4,600

ျမင္းခြါ႐ြက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေျမပဲေလွာ္၊ သံပုရာ dressing

အ႐ြက္ကင္ 		8,000
ရာသီေပၚ လတ္ဆတ္ႂကြပ္႐ြေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၊
rocket salad ႐ြက္၊ ပ်ားသံပုရာ dressing

Vegetable Fettuccine		

9,300

လတ္ဆတ္ႂကြပ္႐ြေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကင္၊ အစိမ္းေရာင္
အခြံမာသီးတစ္မ်ိဳး၊ ပင္စိမ္းေ
 ဆာစ့္

ပုဇြန္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ င႐ုတ္နီ

ပင္လယ္စာ Spaghetti

14,500

15,500

အီတာလ်ံ ေခါက္ဆြဲ၊ အၾကာႀကီးခ်က္ထားေသာ အမဲသား၊ မႈိ

Trofies Napolitana

ေဆာစ့္၊ ေဂၚဘီလက္သုပ္

သတ္သတ္လြတ္ ဟင္းလ်ာမ်ား

12,400

12,400

Beef Cheek Fettuccine

Romaine ဆလပ္႐ြက္၊ ၾကက္သြန္နီခ်ဥ္၊ blue cheese

ၾကက္ကင္

Bolognaise Fettuccini

ဂုံး၊ ျပည္ႀကီးငါး ၊ ပုဇြန္၊ cherry tomato အစပ္

ၾကက္သား
ၾကက္သားဘာဂါ

အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္၊ ဆလပ္႐ြက္သုပ္

ဝက္ေပါေျခာက္၊ ၾကက္ဥအႏွစ္၊ Parmesan ဒိန္ခဲ

Spaghetti Olio

ခ်က္ျပဳတ္ကင္ထားေသာ ဝက္နံ႐ိုးနဲ႔ barbecue အစပ္ေဆာစ့္

နံနံပင္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၊ င႐ုတ္သီးခ်ိဳ၊ သံပုရာသီး

12,400

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၊ အမဲသားစင္းေကာ၊ ၾကက္သြန္နီ

ဝက္နံ႐ိုးကင္
17,500

ပါစတာမ်ား
Spaghetti Carbonara

တူနာငါး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သ ီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ပင္မွည့္သီး

အမဲသားစိမ္းသုပ္

14,000

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozarella ဒိန္ခဲ၊ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ မႈိ၊ ၾကက္ဥ

70 Days Grain-fed Australian Angus

ေပါင္မုန႔္ႂကြပ္၊ မၾကက္တၾကက္ ၾကက္ဥျပဳတ္

တူနာ ငါးစိမ္းသုပ္

Pepperoni & Chili

ႀကိတ္ထားေသာ အမဲျပားကင္၊ အေမရိကန္ ဒိန္ခဲ၊

ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ကုလားပဲ၊ င႐ုတ္ပြ၊ သံပုရာ သံလြင္ဆီ ေဆာစ့္

Lyonnaise ဆလပ္႐ြက္သုပ္ 		

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozarella ဒိန္ခဲ၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊မႈိ

Calzone ပီဇာ

Caesar ဆလပ္႐ြက္သုပ္

12,400

ဝက္သားျပား၊ သံလြင္သီး

လက္ဖက္ႏွပ္၊ ေျမပဲေလွာ္၊ ပဲေလွာ္၊ ႏွမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္၊

ေရဘဝဲသုပ္ 		

Prosciutto e Funghi

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozarella ဒိန္ခဲ၊ဝက္သားျပား၊ င႐ုတ္သီး

WINE O’CLOCK		

FIRST IMPRESSIONS

12,400

19,000

ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပင္းစိမ္း

15,500

အစပ္အရသာျဖင့္ ႏွပ္ထားေသာ ၾကက္ကင္တစ္ျခမ္း

အခ်ိဳပြဲမ်ား

+ အရံဟင္းလ်ာမ်ား

Lime Tart		
8,500

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စုံ ျပဳတ္ခ်က္ဟင္း၊
4,700
အာလူးေထာင္း၊ အ႐ြက္ကင္၊ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္၊
truffle မႈိနဲ႔ ေရာေၾကာ္ထားသာ အာလူးေခ်ာင္း၊
ပီဇာေပါင္မုန႔္၊ rocket ဆလပ္႐ြက္နဲ႔
ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုပ္

သံပုရာဒိန္ခဲ၊ အီတာလ်ံ meringue, အစိမ္းေရာင္ အခြံမာသီး၊
ပင္စိမ္း

Crispy Apple Pie		

9,000

မီးသင္းသၾကားအုပ္ထားေသာ ပန္းသီး၊ မီးေတာက္အရက္ျဖင့္
မႈတ္ထားေသာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ မုန႔္ႂကြပ္အနားသား

ကၫြန႔္ကင္ 		
11,000
Parmesan ဒိန္ခဲ၊ Romesco ေဆာစ့္

Margherita ပီဇာ

10,300

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozzarella ဒိန္ခဲ၊ အီတာလ်ံ ပင္စိမ္း

သတ္သတ္လြတ္ပီဇာ 		

ပင္လယ္စာ ဟင္းလ်ာမ်ား
Barramundi		17,000

11,350

ဂ်ပန္သခြါးသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ပဲပိုးတီကင္၊ ဂ်ပန္မႈိ၊ ပင္စိမ္း

ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္၊ mozzarella ဒိန္ခဲ၊ သခြါးဖ႐ုံ၊ ခရမ္းသီး၊ မႈိ

Scottish ဆယ္လ္မြန္ 		

Quinoa သုပ္ 		 13,000

ဆယ္လ္မြန္ ငါးဖုတ္၊ quinoa အေစ့၊ ရွန္ပိန္ေဆာစ့္

19,000

ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ပန္းသီးစိမ္း၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ rocket ဆလပ္႐ြက္၊
ပဲငံျပာရည္ ေဆာစ့္

BABETT MENU
Prices are quoted in Myanmar Kyat and subject to 10% service charge and applicable 5% government tax

