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ฟลาน โอเบรี ยนส์ ไอริ ชผับ ทองหล่อ
สวัสดีครับ
ร้ าน ฟลาน โอเบรี ยนส์ ไอริ ชผับ มีหลายสาขาสาหรับรี ววิ นี ้จะเป็ นสาขาทองหล่อซึง่ ตังอยู
้ ด่ ้ านหน้ าของอาคาร เอท ทองหล่อ
(Eight Thonglor) ตัวร้ านขนาด 70 ที่นงั่ แบ่งเป็ น 4 ส่วนด้ านหน้ าเคาท์เตอร์ บาร์ , ห้ องรวมสามารถชมถ่ายทอดสดและดนตรี

สดที่เล่นทุกวันพุธ 1 ทุม่ เป็ นต้ นไป, ลานด้ านนอกหน้ าร้ าน, และลานด้ านนอกชัน้ 2 การตกแต่งเป็ นแบบสไตล์ตะวันตกสวยงาม
ไม่สว่างมากสะอาดเรี ยบร้ อยดูดีให้ อารมณ์แบบไอริ ชผับแท้ ๆ ไปชิมกันครับ

‘Bangers and Mash’
Chef’s House Salad’

อกไก่ยา่ งเนื ้อนุม่ ไร้ ไขมันและแฮม ผัดสดสะอาดใส่พาสต้ าชีส
น ้าสลัดบัลซามิกรสชัดเจนดี มาตรฐานที่ดี
ราคา 210 บาท

ไส้ กรอกหมูเนื ้อแน่นกาลังดีหอมเครื่ องเทศพอดีๆ มันฝรั่งบด
เนื ้อเนียนนุม่ รสอ่อนๆ เสริ มรสด้ วยซอสเกรวี่ที่รสชาติเข้ มข้ น ทา
ได้ ดี
ราคา 320บาท

‘Sample Sliders’
‘Chicken Pot Pie’

มินิเบอร์ เกอร์ เนื ้อปูใช้ ขนมปั งธัญพืชเนื ้อเหนียวนุม่ ทานง่ายตัว

สตูว์อกไก่ชิ ้นใหญ่เนื ้อนุม่ โดดเด่นด้ วยซอสครี มเข้ มข้ นหอมมัน เนื ้อปูหอมมีรสชาติ อร่อย
ปิ ดด้ วยแป้งพาย แนะนา

เนื ้อวัวขนมปั งมาตรฐานไส้ กลิน่ รสอ่อนๆ มาตรฐานที่ดี

ราคา 320บาท

ไก่ทอดขนมปั งนุม่ เด่นมากไก่ทอดกรอบปรุงรสเข้ มขันดี แนะนา
ราคา 360 บาท

‘Flann’s Truffle Butter Beef Burger’

ใช้ มลั ติเกรนบันขนมปั งธัญพืชเหนียวนุม่ ทานง่ายดีมาก ตัวเนื ้อ
ชิ ้นหนาดูดกี ลิน่ รสอ่อนๆเสริ มด้ วยแจ็คชีสและไข่ดาวน ้า
แนะนา
ราคา 450 บาท

‘Grilled Trio of Imported Lamb Chops’

ขนาดชิ ้นมาตรฐานดูดีหอมเด่นนุม่ ดีมากกลิน่ เฉพาะไม่เหลือ
ปรุงรสเข้ าเนื ้อกาลังดีแบบไม่จิ ้มน ้าเกรวี่ก็ยงั ได้ แนะนา
ราคา 695 บาท

นอกจากเมนูตะวันตกแล้ วเมนูเอเชียไทยๆก็มใี ห้ บริ การ
‘Salmon Saab’

ปลาแซลมอนรมควันชิ ้นพอดีคาโดดเด่นด้ วยน ้ายาครบรสที่จดั จ้ านถึงใจมาก แนะนา
ราคา 260 บาท

‘Crème Brulee’
‘Berry Panna Cotta’

ราคา 99 บาท

หอมเนื ้อเนียนเข้ มข้ นแต่ไม่หวานไป แนะนา
ราคา 99 บาท

Happy Hour เบียร์ ราคาพิเศษ สาหรับเบียร์ ที่จด
ั ไว้ 13:00-20:00 ทุกวัน

บรรยากาศไอริ ชแท้ สวยงามแถมลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นชาวตะวันตกและมีเอเชียบ้ างยิง่ ทาให้ เหมือนอยูต่ า่ งประเทศเลย การ
บริ การดีมากเอาใจใส่ตลอด อาหารปริ มาณมาตรฐานดูดี วัตถุดิบสดสะอาดดี รสชาติโดยรวมทาได้ ดีมีรสมีชาติลงตัวชัดเจนดี
และยิ่งแปลกใจเมื่อลองสัง่ แซลมอนแซ่บเพราะแซ่บจริงๆเรียกว่าอร่อยทังตะวั
้ นออกไปถึงตะวันตกเลยครับ.
ขอบคุณมากครับ
โด้
รายละเอียดร้ านอาหาร
ร้ าน ฟลาน โอเบรี ยนส์ ไอริ ชผับ / Flann O’Brien’s Irish Pub
สาขา ทองหล่อ

88/1 ตึกเอท ทองหล่อ ซอยสุขม
ุ วิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 [เขตวัฒนา]
88/1 Eight Thonglor Builging, Sukhumvit 55 (Thonglor) Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
10:00-01:00

โทร. 0-2392-2898
Website : www.flann-obriens.com

Translation

There are many branches of Flann O’Brien’s Irish Pub in twon, today I get to visit the one at Eight Thonglor which
located infront of a building. A pub is open daily from 10am – 1 am every day, with a live band performing every
Wednesday from 7 pm onwards. Let me start you off with Guinness draught beer (170B / 280B) which I can feel
the taste of malt, Magners Irish Cider (150B / 260B) this one is Irish Cider and the last one is Kikenny (170B /
280B) an Irish cream ale. Let’s begin with the first menu Chef's House Salad, Chicken Pot Pie, Flann's Truffle
Butter Beef Burger, Sample Sliders, Grilled Trio of Imported Lamb Chops, Salmon Saab and desserts menus
Crème Brulee, and Berry PanaCotto. For those who are looking for an Irish pub in a city, you should visit Flann
O’Brien’s Irish Pub at Eight Thonglor building, it is open daily from 10:00 - 01:00 Tel. 02-392-2898 visit www.flannobriens.com for more information.

