In the early 1800's when travelers stepped ashore
The Peninsula, what is current day southern Thailand , the majority of them
were Indians, Hokkien Chinese & Portuguese.
Now living in a foreign land, they began to work closely with the early
settlers, sharing a common goal of creating a better life in a new land.
Over time, relationships within the settlements were imminent. "Baba" was the
name given to male offspring & "Nyonya" to the female. These children were
the result of different people, cultures, ideas, philosophies & tastes coming
together & creating something truly unique.
Staying true to this union created, Baba Beach Restaurant is the culmination of it all.
So sit back, rock away & enjoy tastes you will never forget…….

ja pa n es e s p ec i a lt i es /
sa la d s /

อาหารญี่ปุน

สลั ด

350

Shirauo Salad / สลัดปลาเงินทอด

Assorted vegetables, silver fish, tobiko, mayonnaise, peanut butter dressing

Sake Salad / สลัดปลาแซลมอน

Assorted vegetables, salmon, ikura, hiyashi wakame, miso dressing

Sake Skin Salad / สลัดหนังปลาแซลมอนทอด

Assorted vegetables, deep fried salmon skin, tobiko, mayonnaise, peanut butter dressing

soup /

ซุ ป

Miso / ซุปเตาเจี้ยวญี่ปุน

140

Japanese soy bean soup

sas h i m i /

ปลาดิ บ

Sake Sashimi / แซลมอน

490

Salmon (5 pcs.)

Hamachi Sashimi / ฮามาจิ
Yellow tail fish (5 pcs.)

(ปลาหางเหลือง)

Shima-Aji Sashimi / ชิมะอาจิ
Strip jack fish (5 pcs.)

Akami Sashimi / อากามิิ
Red tuna (5 pcs.)

Chutoro Sashimi / ชูโทโร
Medium tuna belly (5 pcs.)

Otoro Sashimi / โอโทโร
Tuna belly (5 pcs)

Nigiri /

(ปลาทูญี่ปุน)

สวนหลังปลาทูนา (มันนอย)
สวนทองปลาทูนา (มันปานกลาง)

สวนทองปลาทูนา (มันเยอะ)

550
590
1190
1300
1500

ข า วป  น

Tamago Nigiri / ไขหวาน
Sweet egg omelet with sushi rice (2 pcs.)

190

Sake Nigiri / แซลมอน
Salmon with sushi rice (2 pcs.)

220

Hamachi Nigiri / ฮามาจิ (ปลาหางเหลือง)
Yellow tail fish with sushi rice (2 pcs.)

280

Shima-Aji Nigiri / ชิมะอาจิ (ปลาทูญี่ปุน)
Strip jack fish with sushi rice (2 pcs.)

300

Unagi Nigiri / ปลาไหลญี่ปุน
Fresh water eel with sushi rice (2 pcs.)

350

Ikura Nigiri / ไขปลาแซลมอน
Salmon roe with sushi rice (2 pcs.)

390

1

Akami Nigiri / อากามิ

400

สวนหลังปลาทูนา (มันนอย)

Red tuna with sushi rice (2 pcs.)

Ama-Ebi Nigiri / กุงหวานญี่ปุน

400

Otoro Nigiri / โอโทโร

750

Sweet Japanese shrimp with sushi rice (2 pcs.)

สวนทองปลาทูนา (มันเยอะ)

Tuna belly with sushi rice (2 pcs.)

maki /

ข า วห อ สาหร า ย

Spicy Sake Maki / ขาวหอสาหรายไสปลาแซลมอน

380

California Maki / ขาวหอสาหรายไสรวมคลุกไขปู

380

Spicy Tuna Maki / ขาวหอสาหรายไสปลาทูนา

480

Choke Maki / ขาวหอสาหรายไสรวมปลาหางเหลือง

780

Iki Maki / ขาวหอสาหรายหนาหอยเชลล

880

Sake, asparagus, cucumber, spring onion, spicy mayonnaise, tobiko (5 pcs.)
Cucumber, asparagus, avocado, shrimp, tamago, kani, mayonnaise, tobiko (5 pcs.)
Tuna, asparagus, cucumber, spring onion, spicy mayonnaise, tobiko (5 pcs.)
Cucumber, asparagus, hamachi, miso crush sauce, spring onion, deep fried garlic, tobiko (8 pcs.)
Cucumber, asparagus, avocado, spicy mayonnaise, spring onion, rayu oil, salmon burnt top with otate & kani (8 pcs.)

b a b a o m a kas e /

เมนู แ นะนำ

Sashimi Delight / ชุดปลาดิบรวม

1900

Sushi Delight / ชุดขาวปนรวม

1700

Chef ‘s choice of fresh fish of the day (7 kinds of fish & 1 ikura)
Chef ‘s choice of fresh fish of the day (8 kinds of nigiri & 1 maki)

Baba set / ขาวปนหนาปลาดิบรวม

(ชุดใหญ)

1800

Yaya set / ขาวปนหนาปลาดิบรวม

(ชุดเล็ก)

1500

1 maki, 3 kinds of sashimi, 5 kinds of nigiri
1 maki, 2 kinds of sashimi, 4 kinds of nigiri
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s n ac ks /

ทานเลน

Crispy Garlic Bread / ขนมปงกระเทียม

180

Tao Hoo Hed Hom Thod Bai Magood / เตาหูเห็ดหอมทอดใบมะกรูด

200

Kai Thod Ma-Khan / ไกทอดมะแขวน

230

Kai Narok / ไกนรก

230

Ped Narok / เปดนรก

230

Chicken Wings / ปกไกทอดสมุนไพรสูตรบาบา

230

Thod Man Ghoong / ทอดมันกุง

280

Salt & Pepper Calamari / ปลาหมึกทอดผัดพริกเสฉวน

280

Salt & Pepper Bacon / เบคอนทอดพริกเกลือ

380

Ghoong Aop Kluea / กุงอบเกลือ

380

Ghoong Aop Woon Sen / กุงอบวุนเสน

380

Toasted ciabatta, garlic butter

Deep fried soft tofu, shiitake mushrooms, garlic, kaffir lime leaves
Deep fried chicken with Chinese pepper
Stir-fried chicken, chili, garlic, galangal, cumin
Stir-fried duck, chili, garlic, galangal, cumin
Baba's infamous crispy wings infused with lemongrass
Deep fried shrimp cakes served with Baba's chili dip
Wok fried calamari, chili, garlic, onion, Chinese pepper & salt
Deep fried bacon, chili, spring onion

Stir-fried shrimp, black pepper, garlic, coriander root
Stir-fried shrimp, bacon, ginger, glass noodle, spring onion

sa la d s / สลั ด
Mixed Salad / มิกซสลัด

230

Som Tam Thai Goong Yang / สมตำไทยกุงยาง

280

Som Tam Puu Pla Ra Moo Tod / สมตำปูปลาราหมูทอด

280

Caesar Salad / สลัดซีซา

280

Mixed green leaves, cherry tomato
Green papaya, carrot, cashew nuts, grilled shrimp

Green papaya, carrot, long green beans, deep fried pork

Romaine lettuce, crispy bacon, homemade croutons, poached egg

Grilled Snapper / Grouper / Salmon / สลัดปลากระพงยาง
Mixed green leaves, soy lime dressing

/ ปลาเกายาง / ปลาแซลมอนยาง

330

Yam Woonsen Seafood / ยำวุนเสนทะเล

330

Rocket Parma /

380

Glass noodle salad, squid, shrimp, local citrus "Yum" dressing

สลัดรอกเก็ตพารมาแฮม

Rocket leaves, parma ham, tomato, parmesan cheese, soy lime dressing

Yam Neur / ยำเนื้อยาง

380

Grilled striploin, mixed vegetables, local citrus "Yum" dressing
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S o u ps /

ซุป

Creamy Mushroom /
Classic style

ซุปเห็ด

300

Gang Jued Tao Hoo Moo Sub / แกงจืดเตาหูหมูสับ

300

Tom Kha Kai /

300

Clear soup with minced pork & tofu

ตมขาไก

Chicken coconut milk soup, local herbs

Tom Yam Ghoong /

ตมยำกุง

330

Spicy sour prawn soup, local herbs

c u R ry /
Gaeng Poo /

แกง

380

แกงปู

Crab meat in yellow curry

Massaman / แกงมัสมั่น

Dried chili paste, potato, peanuts, coconut, lemongrass, shallots, garlic, galangal,
coriander, cumin, cinnamon, cloves, anise, turmeric, shrimp paste

Paneng / แกงพะแนง

Red chili paste, coconut, lemongrass, shallots, garlic, galangal, coriander, lime zest,
palm sugar, shrimp paste

Green /

แกงเขียวหวาน

Yellow /

แกงเหลือง

Green chili paste, coconut, crispy eggplant, green chili, sweet basil, kaffir lime leaves,
lemongrass, shallots, garlic, galangal, coriander, lime zest, palm sugar, shrimp paste

Yellow chili paste, onion, carrot, pineapple, coconut, lemongrass, shallots, garlic, galangal,
coriander, lime zest, palm sugar, shrimp paste

Red /

แกงแดง

Red chili paste, coconut, lychee, onion, cherry tomato, red chili, sweet basil, kaffir lime leaves,
lemongrass, shallots, garlic, galangal, coriander, lime zest, palm sugar, shrimp paste

Jungle /

แกงปา

Red chili paste, kaffir lime leaves, lemongrass, krachai, cumin, garlic, crispy eggplant
with a choice of :

เลือกเนื้อสัตว :

Beef, Chicken, Duck,
Pork, Bacon, Shrimp, Squid

เนื้อ, ไก, เปด,
หมู, เบคอน, กุง, หรือ ปลาหมึก
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with a choice of :

เลือกขาว :

Jasmine Rice,
Brown Rice

ขาวสวย
ขาวกลอง

Level of spiciness :

Euro Spicy,
Thai Spicy,
Extra Spicy

เลือกระดับความเผ็ด :

N O O D LES & R I C E / ก ว ยเตี ๋ ย วและข า ว
Phad Thai /

380

ผัดไทย

Tamarind chili sauce, chives, bean curd, shallots, peanuts

Rad Nah / ราดหนา

Shiitake mushrooms, cabbage, carrot, kale in soy gravy, black bean paste

Pad Siew /

ผัดซีอิ๊ว

Sweet soy sauce, garlic, carrot, cabbage, kale

Drunken / ผัดขี้เมา

Chili, garlic, basil, carrot, broccoli, cauliflower

Beef Noodles / กวยเตี๋ยวเนื้อ

Braised beef in soup, bean sprouts, morning glory

Holy Hot Basil / ผัดกระเพรา

Holy basil, chili, garlic, onion, shiitake mushrooms, fried egg

Nam Prik Phao / ผัดพริกเผา

Tom yam paste, onion, garlic, chili, celery, fried egg

Khao Pad / ขาวผัด
Fried rice, fried egg

choice of noodles / rice...

เลือกเสนหรือขาว...

Sen Yai (10 mm. rice noodle), Woon Sen (glass noodle),
Sen Lek (3 mm. rice noodle), Miyok (egg noodle), Brown Rice, Jasmine Rice

เสนใหญ, วุนเสน, เสนเล็ก, บะหมี่หยก, ขาวกลอง, ขาวสวย

with a choice of :

เลือกเนื้อสัตว :

Beef, Chicken, Duck,
Pork, Bacon, Shrimp, Squid

เนื้อ, ไก, เปด,
หมู, เบคอน, กุง, หรือ ปลาหมึก
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B ETW EEN T H E B U N S / เบอร เ กอร แ ละแซนด ว � ช

( Homemade Pita Bread / Brioche Bun / Panini / Ciabatta )

Burger / เบอรเกอร

เนื้อหรือไกพรอมชีส

Australian beef/grilled chicken, iceberg lettuce, tomato, cheddar cheese

Baba Club /

คลับแซนดวิชสไตลบาบา

Fried egg, bacon, grilled chicken, iceberg lettuce, tomato, cucumber

Pesto Chicken /

แซนดวิชไกผัดเพสโตซอส

Chicken sauteed in pesto sauce, parmesan cheese

Steak /

แซนดวิชสเต็กเนื้อ

Grilled rib-eye, tomato, rocket, parmesan cheese

BLT /

แซนดวิชเบคอน

Grilled bacon, iceberg lettuce, tomato

Grilled Veggie / แซนดวิชผักยาง

Grilled eggplant, zucchini, bell peppers, tomato, asparagus, parmesan cheese

6

400
400
400
400
400
330

P I ZZA / CA LZO N E / พ� ซ ซ า
Bufala /

/ คาลโซเน

พิซซาหนาชีสสด

Tomato sauce, buffalo mozzarella, Italian basil

450

Rocket Parma / พิซซาหนาพารมาแฮมและรอกเก็ต

450

Four Cheese /

450

Tomato sauce, parma ham, rocket leaves, mozzarella cheese

พิซซาหนารวมชีส

Fontina, gorgonzola, mozzarella, parmesan

Parma Ham Truffle /

พิซซาหนาพารมาแฮมทรัฟเฟล

Tomato sauce, truffle paste, parma ham, shiitake mushrooms, onion, garlic , mozzarella cheese

Tom Yam / พิซซาหนาตมยำกุง

Tom yum paste, grilled shrimp, shiitake mushrooms, onion, garlic, mozzarella cheese

Sausage, Onion & Peppers /

พิซซาหนาไสกรอกหมู

Tomato sauce, London pork sausage, onion, garlic, mixed bell peppers, mozzarella cheese

Pesto Chicken /

450
450
450

พิซซาหนาไกซอสเพสโต

450

Truffle / พิซซาหนาแฮมและซอสเห็ดทรัฟเฟล

450

Hawaiian / พิซซาหนาแฮมและสับปะรด

450

Divola /

450

Pesto sauce, grilled chicken, onion, bell peppers, mozzarella cheese, garlic
Truffle paste, baked ham, onion, shiitake mushrooms, garlic, mozzarella cheese
Tomato sauce, ham, pineapple, mozzarella cheese

พิซซาหนาไสกรอกพริกสดและซาลามี่

Tomato sauce, mozzarella cheese, London pork sausage, chili, spicy salami

Veggie / พิซซาหนาผัก

Tomato sauce, mozzarella cheese, onion, mushrooms, bell peppers, olive, spinach

400
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PASTA / พาสต า
Pomodoro / ซอสมะเขือเทศ

430

Arrabiatta / ซอสมะเขือเทศแบบเผ็ด

430

Aglio e Olio Bacon /

430

Classic tomato sauce
Spicy tomato sauce

เบคอนพริกแหง

Garlic & olive oil, dried chili, bacon

Aglio e Olio Anchovy / ซอสแอนโชวี่พริกสด

430

Pasta from Hell /

430

Garlic & olive oil, fresh chili, anchovy

ซอสพริกเผา

Homemade Thai chili paste, soy & fried garlic

Pesto / ซอสเพสโต

430

Bolognese / ซอสเนื้อ

480

Pesto sauce, parmesan cheese
Homemade tomato & beef sauce with red wine

Carbonara / คาโบนารา

480

(สูตรดั้งเดิม)

Traditional style bacon, egg, parmesan cheese

Creamy Bacon / ซอสครีมเบคอน

480

Nero di Seppie / ซอสหมึกดำ

480

Four Cheese /

480

Shiitake mushrooms, cherry tomato, bacon, spring onion, cream
Black cuttlefish ink, shrimp, squid

รวมชีส

Fontina, gorgonzola, mozzarella, parmesan

Mixed Seafood / ซอสไวนขาวรวมซีฟูด

480

Crab Meat Pink Sauce / ซอสเนื้อปู

480

Vongole / ซอสไวนขาวหอยตลับ

480

Shrimp, mussels, clams, squid, white wine
Crab meat, cream, tomato sauce
Clam, white wine, garlic

choice of one pasta :

เลือกเสนพาสตา :

Spaghetti, Penne, Fusili, Linguine
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R I S OTTO / ร� ซ อตโต
Trio Mushroom / ริซอตโตรวมเห็ด

430

Nero di Seppie / ริซอตโตหมึกดำ

430

Mixed Seafood /

480

White truffle cream sauce, shiitake mushrooms, enoki mushrooms, porcini mushrooms
Black cuttlefish ink, shrimp, squid

ริซอตโตรวมซีฟูด

Shrimp, squid, clams, mussels, cherry tomato

Tiger Prawn Saffron /

ริซอตโตกุงลายเสือ

Grilled tiger prawn, white wine, saffron

580
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LAND

g r i l l e d By

Wagyu Beef Bacon A3 /

เนื้อวากิวสวนทอง (260 g.)

recommended w/ white truffle sauce

Japanese Wagyu Striploin A3 / เนื้อวากิวสันนอก (260 g.)

2080

Japanese Wagyu Rib – Eye A3 / เนื้อวากิวสวนซี่โครง (260 g.)

2080

Australian Striploin /

เนื้อสันนอก (260 g.)

1080

Australian Rib – Eye /

เนื้อสวนซี่โครง (260 g.)

1080

recommended w/ wasabi soy sauce

recommended w/ Baba style café de Paris
recommended w/ black pepper sauce
recommended w/ wasabi soy sauce

Australian Lamb Ribs /

ซี่โครงแกะ (300 g.)

recommended w/ Thai nam jim jeow sauce

880

Australian Lamp Chops / เนื้อแกะติดกระดูก (3 pcs)

880

Kalbi Long Bone /

880

recommended w/ white truffle sauce

เนื้อติดซี่โครง (260 g.)

recommended w/Thai nam jim jeow sauce

Kurobuta Pork Neck / คอหมู (260 g.)

480

Pork Ribs / ซี่โครงหมู (300 g.)

480

Duck Breast / Thigh

430

recommended w/ hot basil sauce

recommended w/ Thai nam jim jeow sauce

อกเปด สะโพกเปด (280 g.)

recommended w/ lychee sauce

Chicken Breast / Thigh

อกไก สะโพกไก (280 g.)

recommended w/ pesto sauce

S EA

430

g r i l l e d By

Snow Fish / ปลาหิมะ (220g.)

880

Salmon Fillet / ปลาแซลมอน (220g.)

680

Tiger Prawns / กุงลายเสือ (2 pcs)

680

White Shrimp / กุงขาว (12 pcs)

580

Snapper / ปลากระพง (280 g.)

480

Grouper / ปลาเกา (280 g.)

480

recommended w/ ginger-soy sauce
recommended w/ ginger-soy sauce

recommended w/ passion-sake sauce

recommended w/ tamarind sauce

recommended w/ lime - chili - garlic sauce
recommended w/ sweet ,sexy & spicy sauce
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2080

LA N D S U G G EST I O N s / ซอสสำหรั บ เนื ้ อ ย า ง
Black Pepper Sauce / ซอสพริกไทยดำ
Coriander, black pepper, garlic

White Truffle Sauce / ซอสไวททรัฟเฟล
Truffle paste, garlic, butter, white wine

Lychee Sauce / ซอสลิ้นจี่
Lychee, honey, soy, herbs

Korean Chili Sauce / ซอสพริกเกาหลี
Red chili, garlic, shallots, onion

Hot Basil Sauce / ซอสกระเพรา

Hot basil, chili, garlic, onion, shiitake mushrooms

BaBa Style Café De Paris Sauce / ซอสเนยสูตรบาบา

Anchovy, garlic, butter, parsley, paprika, curry powder, white wine

Jack Daniel's Barbecue Sauce / ซอสบารบีคิวแจ็คแดเนียล
Jack Daniel's Whisky, tomato, garlic, onion, molasses

Pesto Sauce / ซอสเพสโต

Italian basil, pine nuts, garlic, parmesan cheese

Ginger-Soy Sauce / ซอสขิง
Soy, ginger, sesame oil

S EA S U G G EST I O N s / ซอสสำหรั บ ทะเล
Tamarind Sauce / ซอสมะขาม

Tamarind, garlic, shallots, palm sugar

Lemongrass - White Wine Sauce / ซอสตะไคร ไวนขาว
Lemongrass, white wine, garlic

Lime - Chili - Garlic Sauce / ซอสซีฟูดแบบไมเผ็ด
Lime, chili, garlic, coriander

Sweet, Sexy & Spicy Sauce /

Sweet & sour chili, garlic, coriander

Passion - Sake Sauce /

ซอสสามรส

ซอสเสาวรส

Passion fruit, shallots, sake, palm sugar

Chimichurri Sauce / ซอสชิมิซูริ

Parsley, coriander, garlic, onion, chicken stock, oil, lime juice, vinegar

Thai Nam Jim Jeow Sauce / ซอสน้ำจิ้มแจว
Garlic, chili, fish sauce

Thai Seafood Sauce / ซอสซีฟูด
Chili, garlic, coriander root, fish sauce, palm sugar
with a choice of 2 side dishes...
Rice & Potato / ขาวและมันฝรั่ง
Jasmine rice, Aromatized rice
Garlic rice, Mashed potatoes (ginger or original)
Herbed potatoes, French fries

ขาวสวย, ขาวผัดสมุนไพร
ขาวผัดกระเทียม, มันฝรั่งบดแบบดั้งเดิม หรือใสขิง
มันฝรั่งผัดเคร�องเทศ, มันฝรั่งทอด

เลือกเคร�องเคียงได 2 อยาง...
Veggie / ผัก
Chili - garlic mixed veggies, Grilled veggies
Soy - lime mixed salad, Soy - lime mixed mushroom
Asparagus & Snow peas in oyster sauce
Morning glory in oyster sauce

ผัดผักรวมซอสพริกกระเทียม, ผักรวมยาง
สลัดผักน้ำสลัดญี่ปุน, ผัดเห็ดรวมซอสญี่ปุน
ผัดน้ำมันหอยถั่วลันเตาและหนอไมฝรั่ง, ผัดผักบุงน้ำมันหอย
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K I D s M EN U /

เมนูเด็ก

Mixed Green Salad w/Soy Lime Dressing /

สลัดผักพรอมน้ำสลัดญี่ปุน

180

Steamed Broccoli /

บล็อคโคลี่นึ่ง
French Fries / มันฝรั่งทอด
Mashed Potatoes / มันฝรั่งบด
Ham & Cheese Sandwich w/ French Fries / แฮมชีสแซนดวิช

& เฟรนชฟรายส

280

Mini Burger w/ French Fries /

เบอรเกอรเนื้อ & เฟรนชฟรายส
Mini Salami Pizza / พิซซาหนาซาลามี่
Mini Margherita Pizza / พิซซาหนาซอสมะเขือเทศและชีส
Mini Broccoli & Cheese Pizza / พิซซาหนาบล็อคโคลี่และชีส
Penne w/ Veggies & Butter / เสนเพนเนผัดใสผักและเนย
Penne w/ Cheese / เสนเพนเนผัดชีส
Penne Carbonara / เสนเพนเนซอสคาโบนารา
Congee w/ Minced Pork / Minced Chicken / Minced Shrimp /

โจกหมูสับ / ไกสับ / กุงสับ
Baba Style Fried Rice w/ Chicken / Pork / Shrimp / ขาวผัดไก / หมู / กุง
Pork Tonkatsu w/ Mixed Green Leaves Salad / หมูทงคัตสึและสลัดผัก
Grilled Chicken Breast w/ Steamed Mixed Veggies /
Chicken Nuggets & Chips /

นักเก็ตไก & เฟรนชฟรายส
Fish & Chips / ปลาเกาชุปแปงทอด & เฟรนชฟรายส
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อกไกยางและผักนึ่ง

380

D ESS ERTs /

เมนูขนมหวาน

Chocolate Brownie /

ช็อคโกแลตบราวนี่

260

Chocolate Fondant /

ช็อคโกแลตฟองดอง

260

Vanilla Panna Cotta /

พันนาคอทตารสวานิลลา

260

Served with vanilla ice cream
Served with vanilla ice cream

Served with raspberry sorbet, caramel sauce & froy - tong topping

Jasmine Crème Brûlée /

Served with vanilla ice cream

Apple Crumble /

ครีมบูเลกลิ่นมะลิ

260

แอปเปลครัมเบิ้ล

230

Served with caramel ice cream & almond crumble

Seasonal Fresh Fruits / ผลไมตามฤดูกาล

H O M EM A D E I C E C R EA M /
Thai Milk Tea /
Thai Coffee /
Coconut /
Vanilla /

260

ไอศคร�มโฮมเมด

ไอศครีมชาไทย

ไอศครีมกาแฟ

130
130

ไอศครีมกะทิ

130

ไอศครีมวานิลลา

130

Chocolate / ไอศครีมช็อคโกแลต

130

H O M EM A D E S o r b ets / ซอร เ บท โ ฮมเมด
Mango / มะมวง

130

Lychee / ลิ้นจี่

130

Passion Fruit /

เสาวรส

130

Raspberry / ราสเบอรรี่

130
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