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Flann O'Brien's Irish Pub ฟลานโอเบรียนส์ ไอริชผับ
สาขาทองหล่อ
Updated 9 hours ago · Taken at Flann O'brien's Irish Pub eight Thonglor
Flann O'Brien's เป็ น Irish Pub ใน Eight Thonglor ตัวร้ านอยู่ด้านหน้ า community mall ติดถนนใหญ่เลยครับ

บรรยากาศร้ านออกคึกคักเสียงดังหน่อย ลูกค้ าเป็ นชาวต่างชาติซะส่วนมาก
อาหารเครืองดืมของ Flann O'Brien's เป็ นสไตล์ไอริชแท้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสตูว์ในแป้งพาย อาหารเช้ าสไตล์ไอริช หรือ สารพัด
เบียร์ นําเข้ าอย่าง Guinness (170B / 280B) เบียร์ ดําชือดังทีคุ้นเคยกันดี หอม malt รสเข้ มข้ นและนุ่มและลืนมาก หรือ ไซ
เดอร์ Magners Irish Cider (150 / 260)
เป็ นแอปเปิ ลไซเดอร์ สที องอร่ามแบบไอริช รสออกหวานๆเปรียวๆ ดืมง่าย
เมนูเด่นๆ ได้ แก่
Beef & Guinness Pie (425B)

หนึงในจาน signature ของทางร้ าน เป็ นสูตว์เนือโคนขาวัว ตุ๋นในเบียร์ ดําถึง 6 ชัวโมง จนเนือเปื อยนุ่มและรสเข้ าเนือทัวทังชิน
ดี ก่อนเอาไปอบในแป้งพายหอมๆ แล้ วเสิร์ฟพร้ อมเฟรนฟรายส์
เนือชินโตมาก แต่น่มุ รสนําสตูว์ทีใส่เบียร์ ดําก็เข้ มข้ นถึงใจมากลเยครับ นําข้ นด้ วย puree จากผักและเครืองเทศกลินหอมมาก
Chicken Pot Pie (320B)

อันนีเป็ นสูตว์อบในแป้งพายอีกจาน แต่ทําจากเนืออกไก่ทีเอาไปตุ๋นในนําสต๊ อกไก่จนสุกทัวถึง แล้ วค่อยเอามาราดซอสครีมทีใส่
เบคอนกับเห็ด ก่อนอบด้ วยแป้งพายเหมือนจานทีแล้ ว
(เข้ าใจว่าทีแป้งพายบุ๋มลงไปแต่แรกตังแต่ตอนมาเสิร์ฟนีเพราะว่าจงใจจัดเสิร์ฟให้ แตกต่างกับพายสตูว์เนือ) เนือไก่จะออก

แน่นๆหน่อยนะครับ ไม่เปื อย เหมือนทานสเต๊ กไก่ในซอสครี มแบบชุ่มโชกมากกว่า
Challenger Burger (550B)

เบอร์ เกอร์ ตัวนีเป็ นมนูใหม่ ใช้ ขนมปั ง Ciabatta สไตล์อิตาเลียนทีกรอบนอกแต่เนือในนุ่มๆ patty เนือวัวชินหนาเนือแน่น และ
crab cake (เนือปูผสมมันบดทอด) แล้ วยังโปะด้ วย poached egg แบบไข่แดงสุกเยิมๆอีกฟอง

เสริมความเข้ มข้ นด้ วยซอสเแองโชวี กับชีส monterey จานนีถ้ าทานคนเดียวจุกได้ ง่ายๆเลยครับ เพราะเนือวัวและ crab cake
ชินโตมาก แนะนําว่าควรสังมาแชร์
ใครมองหา Irish Pub ในย่านนีไปลองได้ ครับ เมนูหลากหลาย และได้ กลินอาย Irish pub ของแท้ จริงๆ มีทีวีจอยักษ์ ให้ ดู
ถ่ายทอดสดกีฬาด้ วย ครบเครืองตามสูตรร้ านแนวนีมากๆครับ
Flann O'Brien's Irish @Eight Thonglor
Open daily 10:00 - 01:00
02-392-2898

Translation

Flann O’Brien’s Irish Pub at Eight Thonglor serves traditional Irish dishes and Irish
signature beer, starting 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) anIrish cream ale. Let’s begin with the first menu Beef &
Guinness Pie (425B) which is one of the best recommended menu here, next is also
delicious, Chicken Pot Pie (320B), chicken stew in creamy tasting serving puff on top of
a bowl. Challenger Burger (550B) accompanies with Beef patty and crab cake with
Ciabatta bread. Very big and yummy. 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

