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Welcome to our small and cute café, pastry shop and restaurant. 

We guarantee that all our products are home-made!  

If you like what we have to offer, please help us, and join our social media accounts, 
review us and please check-in at our place. ����  

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเฟ่เคร่ืองดื่ม ขนม และร้านอาหารของเรา 

เราขอการันตีว่าสินค้าทุกอย่างในร้านเป็นสินค้าโฮมเมด 

หากคุณลูกค้าช่ืนชอบร้านเรา สามารถสนับสนุนร้านเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 

โดยการรีวิว และเช็คอนิ เมื่อมาทานทีร้่าน 

 
LINE 

@bakebrewbkk 
INSTAGRAM 

bakebrewbkk 
TRIPADVISOR 

   
 

FACEBOOK 
bakebrewbkk 

GOOGLE REVIEWS 
 

 

  

 

 

PS: Ever changing daily specials are send through our LINE account only! 
 

โปรโมชันประจาํวันต่าง ๆ จะถูกส่งผา่นทางไลนร้์าน @bakebrewbkk เท่าน้ัน 
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Standard coffee and chocolate 
กาแฟ และ ช๊อคโกแลต  

AMERICANO 
Ristretto shot stretched with hot water 

Hot 70.- | Cold 85.- 
 

CAFÉ LATTE 
Ristretto shot with creamy milk 

Hot 75.- | Cold 85.- 
 

CAPPUCCINO 
Ristretto shot with milk foam and Choco power 

Hot 75.- | Cold 85.- 
 

MOCHA 
Ristretto shot with a touch of Cocoa and milk 

Hot 75.- | Cold 85.- 
 

ESPRESSO 
Traditional or with milk foam 
Standard 75.- | Double 95.- 

 
CARAMEL MACCHIATO 

Ristretto shot with caramel and chilled milk - Hot 80.- | Cold 90.- 
 

CHOCOLATE (HOT OR COLD) 
With or without whipped cream 

Hot 80.- | Cold 90.- 
 
 
 
 

***For BLEND, please add THB 10.- 
**เมนูป่ัน เพิ่ม 10.- 
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Signature coffee 

   FILTHY COLD *** (Signature) 
The ultimate cold latte without ice 

Cold Small - 95.-  
 

 
ฟิลทท์ี ้โคลด ์

กาแฟลาเตสู้ตรเย็น ไมใ่ส่นํา้แขง็ 
 

LIVER COOLER *** (Signature) 
Aromatic premium arabica coffee with freshly 

squeezed orange and tonic 95.-  

ชิลตบักนัจา้ 

Ristretto shot +นํา้สม้คัน้สด + Tonic  
 

DALGONA a la K&A *** (Signature) 
Chilled milk with coffee foam - 110 .-  

 

ดลัโกนา สไตล์ K&A 

นมสดแช่เย็น + โฟมกาแฟ  

  K&A Serum *** (Signature)                                                        เคแอนดเ์อเซรั่ม 

     A scoop of Thai Tea Gelato with Mocha coffee                    ไอศครีมเจลาโตร้สชาไทยราดดว้ยกาแฟมอคค่าเขม้ขน้เ 

    and Whipped Cream - 139.-                                                       และวปิครีม  

 
Blend, Shake and more 

      เครือ่งดืม่เมนูป่ันและอืน่ๆ 

 
MILK SHAKES 

Vanilla // Chocolate// Banana// Cappuccino// 
Mango - 100.- 

 

มลิคเ์ชค 

กลว้ย// สตรอวเ์บอร์รี// มะม่วง// ช็อคโกแ ลต// 

วนลิลา//คาปชูิโน่ 

BLENDED AND SMOOTH 
Coconut // Strawberry //Mango 85- 

 

สมูทตี ้

มะพรา้ว // สตรอวเ์บอร์รี //มะมว่ง   

LASSI 
Chilled mango //  strawberry // peach  

 yoghurt drink 90.- 

ลซัซี ่

สตรอวเ์บอร์รี // มะมว่ง //พชี 

ผสมกบันมสดและ โยเกร์ิต 
 

COLD MILK 
65.- 

นมสดเย็น 
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Hot and cold tea 
ชา เมนูรอ้นและเย็น 

 
GREEN TEA 

Hot 85.- | Cold 95.- | Blend 100.- 
 

 
ชาเขียวรอ้น 

รอ้น 85.- เย็น  95.- ป่ัน 100.- 

THAI MILK TEA 
Hot 70.- | Cold 80.- | Blend 90.- 

 

ชาไทยนมสด 

รอ้น 70.- เย็น 80.- ป่ัน 90.- 

ICED LEMON, MANGO OR PEACH TEA 85.- 
 

ชาเย็น | มะนาว, มะม่วง, พชี 85.- 

CASCARA (Coffee Cherry Tea) Hot 90.- 
 

คาสคาร่า เชอร์รีกาแฟ  | รอ้น 90.- 

HOT WILD FOREST BERRY TEA – 115 ชารอ้น ไวลดเ์บอร์รี ่-115 

HONEY-LEMON BLACK TEA – 115 ชาดาํรอ้น ฮนันี ่เลม่อน -115 

  

 
Italian Soda 

อติาเลีย่นโซดา 
 

• Mango// Passion Fruit// Strawberry// 
Orange// Lychee 80.- 

 

• มะม่วง// เสาวรส// สตรอวเ์บอร์รี //มะนาว//  

สม้//ลิน้จี่  - 80.- 
 
 

 
Fresh Juice 

นํา้ผลไมค้ัน้สด 

                     Orange Juice – 80.-                                                           นํา้สม้คัน้สด   
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Lovely Food 
 

QUICK BREAKFAST - Fresh Croissant and Standard Coffee – THB 99 
ครวัซองอบรอ้นเสริฟพรอ้มแยมสตอเบอรี+่เนยสด และกาแฟ 

 
HAM & CHEESE SANDWICH - 89 

แฮม & ชีสแซนวสิ 

                          Deep fried MOO-YOR (Premium Thai pork sausage) – 109 
                                                                                หมูยอทอด 
 

                        Scramble Egg with ham, mushroom and cheese– 89 
                                                      สแกรมเบิ้ลเอ๊กใส่ชีสและหอมใหญ่+ แฮมและเหด็ผัดเนย เสริฟพร้อมขนมปัง 

 
 

 
SOUP AND SALAD 

 
Minestrone Soup - 135 
ซุปผกัรวมสไตลอ์ติาเลีย่น 

 
PREMIER MIXED SALAD a la K&A - 135 

Mixed salad with marinated mushrooms, sautéed chicken breast, boiled egg and Italian dressing  
พรเีมยีรส์ลดั สตูร K&A  สลดัผกัรวม เสรฟิพรอ้มไขต่ม้ อกไก่และเหด็ผดักระทยีม และน้ําสลดัอติาเลีย่น 

 
CAESAR SALAD – 135 

ซีซาร์สลดั  
 

YUM MOO YOR - 110 
Premium Thai pork sausage Salad with fresh lime 

ยาํหมยูอนํา้มะนาวสด 
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SPAGHETTI 

 
SPAGHETTI BOLOGNESE 

Spaghetti with and amazing mixed meat and tomato sauce with Italian parmesan cheese – 150 
สปาเก็ตตี ้ซอสมะเขือเทศหมูผสมไก ่

 
    SPAGHETTI ‘CARBONARA’  

Spaghetti with parmesan cream sauce and delicious bacon and Italian parmesan cheese - 150 
สปาเก็ตตี ้คาโบนาร่า เบค่อนสดุพเิศษและพาเมซานชีส 

 
SPAGHETTI AGLIO OLIO 

Spaghetti with extra virgin olive oil, golden garlic, spicy chili, and dry chili– 130 
สปาเก็ตตีผ้ดันํา้มนัมะกอก พริกกระเทยีม 

 
SPAGHETTI AGLIO OLIO WITH MOO-YOR or BACON 

Spaghetti with extra virgin olive oil, premium Thai pork sausage or bacon, golden garlic, spicy & dry chili – 145 
สปาเก็ตตีผ้ดันํา้มนัมะกอก พริกแหง้+กระเทยีม+หมูยอสูตร K&A 

 
SPAGHETTI AGLIO OLIO WITH German Sausage and dried Thai chili Spaghetti with extra virgin 

olive oil, premium German sausage, golden garlic, spicy, Basil and dried chili – 159 
                              สปาเก็ตตีผ้ดัน้ํามันมะกอก พริกแห้ง,กระเทียม,มะเขือเทศ, ใบโหระพา และไส้กรอกเยอรมัน 

 
SPAGHETTI WITH SEAFOOD 

Fresh prawns, squid and mussels in a white wine, tomato, cream and basil sauce – 229 
สปาเก็ตตีซ้ีฟู้ด ใส่กุง้สด ปลาหมกึ และหอย ในไวนข์าว มะเขือเทศ และซอสครีม+โหระพา 

 
SPAGHETTI ALFREDO WITH PRAWNS or HAM 

Fresh PRAWNS (or HAM) in a white wine with parmesan cream sauce – 189 (PRAWN)/ 159 (HAM) 
สปาเก็ตตีกุ้ง้  หรือแฮม  ในไวนข์าวผดัครีมซอสและพาเมซานชีส 

 
Lasagna with meat sauce and spinach 

Freshly baked – 169 
สปาเก็ตตีผ้ดันํา้มนัมะกอก พริกกระเทยีม 
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Thai Home Cooking 
 

Premium Thai pork sausage stir fried with basil leaves garlic and chili serve with jasmine rice - 129 

กระเพราหมูยอเสริฟพร้อมข้าวหอมมะลิ  

 

PIZZA 
Pizza Cacciatore with bacon, mushrooms, Peppers, tomato, and mozzarella - 209 

คกัเซียทอรีพ่ซิซ่า : เบค่อนนาํเขา้จากฟาร์ม, เห็ด, พริกหยวก, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลลา 
 

Pizza with fresh mixed Seafood (Prawns, Squid, Mussels)– 249 
พิซซ่าซีฟู้ด (กุ้ง, ปลาหมึก, หอย) 

 
Pizza with Italian spicy Italian salami– 229 

พิซซ่าซีฟู้ด (กุ้ง, ปลาหมึก, หอย) 
 

Pizza with Tuna, chili, sliced onions– 219 
พิซซ่าซีฟู้ด (กุ้ง, ปลาหมึก, หอย) 

 
Pizza with mushrooms and garlic – 199 

พิซซ่าซีฟู้ด (กุ้ง, ปลาหมึก, หอย) 
 

Pizza with Tomato, cheese, and organic basil – 179 
พิซซ่าซีฟู้ด (กุ้ง, ปลาหมึก, หอย) 

 
Pizza Hawaii with Pineapple and Ham- 189 

ฮาวายพซิซา่ : สปัประรด, แฮม, ซอสมะเขือเทศ, ชีสมอสซาเรลลา 
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Remark : PIZZA TAKE AWAY ADD 15 THB for packaging 


