
Al Hamra

Al Hamra combines exceptional Moroccan, Mediterranean & Thai Cuisine 

and brings it to Hua Hin with an extensive selection of international wines.



Duo of Tuna
Tuna Carpaccio and Tuna Tartar with orange salad

สลัดปลาทูน่าย่างกับปลาทูน่าทาร์ทาร์                      350

Classic Chef ’s Salad
Royal Project green salad with avocado, poached egg and cheese with Marrakesh dressing

สลัดผักโครงการหลวง, อโวคาโด้, ไข่ลวก กับชีสฝรั่งเศส เสิร์ฟพร้อมน้ำาสลัดมาราเกช      350

Phad Thai Poo Nim
Chef’s award-winning stir-fried rice noodle with soft shell crab and spices

ผัดไทยปูนิ ่ม                           380

 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 
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Chef ’s Collection 



 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra First Elements

Shrimp Cakes
Deep fried shrimp cakes with sweet plum sauce

ทอดมันกุ้ง                   280

Crispy Shrimp & Green Mango Salad
Crispy shrimp and green mango salad in tangy fish sauce dressing, sprinkled with roasted cashew nuts

ยำากุ้งฟู      290

Grilled Marinated Pork Neck
Grilled marinated pork neck with spicy dipping sauce made from roasted rice, shallot, chili and mint leaves

คอหมูย่าง     250

Garlic Bread
Oven baked French bread with garlic herb butter

ขนมปังกระเทียม     150

French Fries
Golden fried shoestring potatoes with ketchup and mayonnaise

เฟรนช์ฟรายส์      180

Cajun Spiced Golden Mozzarella

Crumbed and golden fried Buffalo Mozzarella cheese, served with sweet roasted tomato and garlic mayonnaise

ชีสทอดกรอบโรยผงเครื่องเทศ     350

Chicken Hot Dog
Chicken Vienna sausage in a soft bun with shredded ice berg lettuce, relish, gherkins and mustard, accompanied by 

French fries

ฮอทดอกไก่       250
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Club Sandwich
Triple decker sandwich with grilled chicken breast, fried egg, crispy bacon, lettuce and tomato, served with steak fries

คลับแซนด์วิช      450

Garlic Shrimps
Sautéed shrimps in garlic lemon butter with cherry tomatoes and rocket lettuce, served with garlic bread

กุ้งผัดเนยกระเทียมกับมะนาว     450

Moroccan Couscous Salad
Grilled pepper, zucchini, tomatoes and feta cheese

โมร็อกแคนคูสคูสสลัด    280

Al Hamra Bruschetta
Fresh tomatoes, sautéed mushroom, feta cheese, olives and grilled prawns on grilled toast

ขนมปังอิตาเลี ่ยนย่างโรยหน้าต่างๆ        280

Arugula & Feta Salad
Arugula, green asparagus, avocado wedges and feta cheese with reduced balsamic dressing

สลัดผักร๊อกเก็ตกับเฟต้าชีส     280

Seared Tuna Salad
Seared Ahi tuna fish with arugula salad, shaved parmesan, olive oil and rock salt

สลัดทูน่ากับพาเมซานชีส      380

Garlic Seafood
Marinated seafood sautéed with crushed garlic and white wine with a touch of lemon

อาหารทะเลผัดเครื่องเทศและไวน์ขาว     380

 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 
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 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Liquids

Tom Yum Goong
Spicy & sour prawn soup with galangal, lemongrass, straw mushrooms, lime leaves and condensed milk

ต้มยำากุ้ง        350

Tom Kha Gai
Coconut milk soup with tender chicken meat, galangal, lemongrass, straw mushrooms and kaffir lime leaves

ต้มข่าไก่     250

Clear Soup with Bean Curb & Minced Pork
Clear chicken broth with minced pork, white lettuce and bean curd

แกงจืดเต้าหู้หมูสับ     250

Summer Hua Hin
Bouillabaisse seafood soup

ซุปทะเลหัวหิน      280

Mushroom Soup
Wild mushroom light cream soup

ซุปเห็ดป่า   280

Pumpkin Soup
Roasted honey pumpkin coconut cream soup

ซุปฟักทอง   280



 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Home Style Pasta

A selection of pasta with your favorite sauce served with

Spaghetti, Rigatoni, Penne and Fettuccine

เส้นสปาเก็ตตี้, เส้นริกาโตนี่, เส้นเพนเน่ และเส้นเฟตตูชินี ่ เสิร์ฟพร้อมซอสต่างๆ

Choice of Sauce

Roasted eggplant, sundry tomatoes, arugula, black olive and nut 

ซอสมะเขือม่วงอบ, มะเขือเทศแห้ง, อะรูกูล่า, มะกอกดำา และถั่ว     300

Pan Fried Chicken Carbonara Cream Sauce

ซอสคาโบนาร่าอกไก่ย่าง     350

Sautéed Tiger Prawns with Pesto Sauce

ซอสโหระพากุ้งย่าง    400

Shellfish, Tiger Prawn, Scallop, Mussel and Crab Meat Hot Pot Sauce with Chili 

 ซอสทะเลรวมกับพริกสด    380

Homemade Risotto with Seafood Tomatoes Ragout

ข้าวริซอตโต้โฮมเมดผัดกับสตูว์ทะเล    400
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 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Main Elements

Stir Fried Chicken with Cashew Nuts

Stir fried chicken with cashew nuts, dried chili, bell peppers, 

onion and chili paste

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง     350

Fried Salmon Fillet in Red Curry Sauce

Pan fried salmon fillet coated in thick red curry sauce, garnished with coconut 

cream, sliced lime leaves and chili

ฉู่ฉี ่ปลาแซลม่อน     550

Stir-Fried Tiger Prawns in Sweet Basil Sauce

Stir-fried tiger prawns with green pepper corn and sweet basil sauce

กุ้งผัดซอสโหระพา    450

Fried Sea Bass Fillet in Tamarind Sauce

Fried sea bass fillet with spring onions, ginger and tamarind sauce

ปลากระพงเจี ๋ยนน้ำามะขาม      450
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 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Chicken Cacciatore

Braised chicken with capsicum, olives and mushroom served with risotto

อกไก่ตุ ๋นเสิร์ฟกับข้าวริซอตโต้      450

Pork Scaloppine

Grilled pork tenderloin with Parma ham and puree potatoes

หมูสันในย่างกับพาร์มาแฮม เสิร์ฟพร้อมมันบด     450

Grilled Tiger Prawns

Grilled tiger prawns with grilled spicy vegetables and trio sauce

กุ้งลายเสือย่างกับผักย่าง เสิร์ฟพร้อมซอส 3 รส  550

Slow Baked Sea Bass

Slow baked sea bass with Cajun herb butter, poached vegetables and couscous

ปลากระพงอบเครื่องเทศกับผักลวก เสิร์ฟพร้อมข้าวคูสคูส     550

Tuna Skara

Tuna Skara with baked eggplant and young potatoes

ปลาทูน่าย่างกับมะเขืออบชีส เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่ง     550
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 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Steak

Beef Tenderloin Steak

Served with grilled vegetables, mustard and peppercorn sauce

สเต็กเนื ้อสันในกับผักสามสี เสิร์ฟพร้อมมัสตาร์ดและซอสพริกไทยสด     550

Roasted Lamb Chops

Served with asparagus, mushroom, tomato, mashed potato, 

and rosemary sauce

ซี่โครงแกะอบสมุนไพร เสิร์ฟกับหน่อไม้ฝรั ่ง เห็ด มะเขือเทศ มันฝรั่งบด และซอสโรสแมรี่ 550

Chicken Breast

Served with ginger, bell pepper, broccoli, carrot and mushroom sauce

อกไก่ยัดใส้สมุนไพรอบ กับขิง พริกหวาน บล็อคโคลี่ แครอท เสิร์ฟพร้อมซอสเห็ด     350

Tuna Steak

Served with crispy spaghetti, grilled zucchini, onion, tomato and mint sauce

สเต็กทูน่า เสิร์ฟกับเส้นสปาเก็ตตี้กรอบ ชูกินีย่าง หอมใหญ่ มะเขือเทศ และซอสมิ้นต์    450

Roasted Pork Rib

Served with salad, potato wedges, boiled corn, mushroom, 

pineapple and BBQ sauce

ซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิว เสิร์ฟกับสลัด มันฝรั่งทอด ข้าวโพด เห็ด สับปะรด และซอสบาร์บีคิว    350
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 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Thai Curry

Green Curry 

Green curry with coconut milk, Thai eggplant and sweet basil

แกงเขียวหวาน

Chicken, Pork or Fish  ไก่ หรือ หมู หรือ ปลา           280

Shrimp or Seafood กุ้ง หรือ ทะเล                      380
  

Red Curry 

แกงแพนง

Sliced chicken, beef or pork cooked in thick red curry sauce with coconut milk 

and garnished with sliced lime leaves and chili

Chicken or Pork ไก่ หรือ หมู      280

Beef เนื ้อ                             350
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 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Signature

Sun Moon Star

Grilled Angus 120 day beef graine-fed beef, roasted baby lamb,

baked tiger prawns with sauce trio

เนื ้อสันในแองกัสย่าง, เนื ้อลูกแกะอบสมุนไพร, กุ ้งลายเสื้ออบ เสิร์ฟพร้อมซอส 3 ชนิด      1,050

Sea Sand Sun

Grilled tiger prawns, squid, fish, rock lobster and mussels 

with chili and lime sauce

กุ้งลายเสือย่าง, ปลาหมึก, ปลา, กั ้ง และหอยแมลงภู่ เสิร์ฟพร้อมซอสพริกกระเทียม     980

Salmon Oasis

Grilled salmon with Moroccan spices, spinach ragout and couscous

ปลาแซลมอนหมักเครื่องเทศย่างกับผักโขมตุ๋น เสิร์ฟพร้อมข้าวคูสคูส    680

Moroccan Tagine

Classic Moroccan stew, Chicken or Lamb, served with butter couscous
อกไก่ตุ ๋นเครื ่องเทศสไตล์โมร็อกแคน เสิร์ฟพร้อมข้าวคูสคูส หรือ

เนื ้อแกะตุ๋นเครื ่องเทศสไตล์โมร็อกแคน เสิร์ฟพร้อมข้าวคูสคูส     550

Moroccan Rice Paella

Rice stew made in a large pan with seafood, vegetables, saffron and other 

Mediterranean herbs and spices

ข้าวอบเครื่องเทศทะเล   500

  Signature dish         Raw elements         Purist lifestyle: an easy digestible, lower fat alternative         Vegetarian dish



 Prices exclude 10% service charge and 7% tax and are subject to change without prior notice. 

Al Hamra Desser ts

Deep Fried Ice Cream with Fruit Salad

ไอศครีมทอดกับผลไม้เชื ่อม      250

Apple Brown Betty with Vanilla Ice Cream

เบ็ตตี้บราวน์แอปเปิ้ลกับไอศครีมวานิลลา     250

Mango with Sticky Rice

ข้าวเหนียวมะม่วง      250

Tiramisus Cake

เค้กอิตาเลี ่ยนทีรามิสุ      250

Chocolate Brownie Cake

เค้กช็อคโกเเล็ตบราวนี่     250

Panna Cotta

พานาคอตต้า      250

Assorted Fruit Skewer

ผลไม้รวมเสียบไม้     180


