
www.farmersterra.com



Soil. Seasons. Culture.

The terra ("soil" in Latin) cooking concept is based on a culinary
practice led by soil, weather, environmental factors, and culture. We

are passionate about serving seasonal, safe, local produce and 
supporting small growers.

 
As part of the Secret Tables community, we are committed to

Sustainability Pledge to respecting the values and principles of
Sustainable and Responsible Tourism.

 
100% of our fruits and vegetables are from within Chiangmai/Northern

Region, and all are of pesticide-safe, naturally or organically grown.



Prices are subject to 10% Service Charge and 7% VAT

E N T R É E

Burratina cheese (60g),  fresh fig, plum tomatoes, basil  oil  and arugula 
บูราติน่ าชีส  มะเดื� อฝรั�ง  มะเขือเทศ  และใบอรูกู ล่ า    THB260
 
Salmon gravlax  
ปลาแซลมอนหมัก    THB200
 
Pan-seared wild-caught yellow-fin tuna crushed with fennel seeds 
and French bean salad 
สลัดทู น่าย่าง  เฟนเนล  และถั�วแขก    THB250
 
Sauté spinach and leek with garlic and pine nuts    
ผักโขมและต้นกระเ ทียมญี� ปุ�นผัดกระเ ทียมพร้อมถั�ว เมล็ดสน    THB180
 
Melanzane – baked
aubergine with tomatoes and parmigiarno cheese 
มะเขือม่วงอบชีส  -  มะเขือเทศ  และพามีซานชีส    THB180
 
Gambas of shrimps in garlic,  chili  and parsley 
กุ้งกระเ ทียมพริก  พาสลี�ย์  ในนํ�ามันมะกอก    THB220

The Farmers’ Soup  
ซุปผักรวม  (ผักสดประจาํวันเ ก็บจากฟาร์ม )    THB180
 
Cream of spinach and garden pea soup  
ซุปครีมผักโขมและถั�ว ลันเตา    THB200 
 
Chilled gazpacho soup with feta cheese 
ซุปมะเขือเทศแช่เย็นและเฟต้าชีส    THB200

S O U P

S A L A D

The Farmers’ Salad - grilled  vegetables,  pecorino cheese and tomato vinaigrette 
สลัดผักย่างรวม  -  เปโกริโ น่ชีสและนํ�าสลัดมะเขือเทศ    THB200
 
Heirloom tomato salad with arugula, red onion, lemon zest and herb oil 
สลัดมะเขือเทศรวม  ใบอรูกู ล่า  หอมแดง  ผิวมะนาว  และนํ�าสลัดสมุนไพร    THB180
 



Prices are subject to 10% Service Charge and 7% VAT

N O R T H E R N  S P E C I A L I T Y

Assorted fresh spring rolls (shrimp, pork,vegetarian) served with mango salsa
ปอเป�� ยะสดรวมพร้อมซาลซ่ามะม่วง    THB280
 
Laab Ped - minced duck salad with banana flowers 
ลาบเป�ดใส่หัวปลี    THB300
 
Chiang Mai sausage with vegetables and green chili  dip
ไส้ อั�ว นํ�าพริกหนุ่มพร้อมผัก    THB250
 
Phad Kraphao Ped - stir-fried duck with holy basil  leaves. Served with rice
and accompaniments
ผัดกระเพราเป�ดเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและไข่ดาว    THB280
 
Baked sea bass filet with glass noodle, herbs and spices in banana leaf
แอ๊ปปลาใส่ วุ้น เส้น    THB300
 
Phad Thai noodles with prawns in duck egg nest
เส้นจันท์ผัดไทยกุ้งสดห่อไข่    THB280

Wild greens salad with pecorino cheese, kohlrabi,  green apple, tomatoes,
dry fig, walnut and citrus dressing
สลัดผักรวม  เปโกริโ น่ชีส  โคราบี�  แอปเป�� ล เขียว  มะเขือเทศ  มะเดื� อฝรั�ง  วอลนัท  และนํ�าสลัดมะนาว  
 THB200
 
Roasted pumpkin, baby carrot,  sunflower sprout and ricotta with sesame
dressing  สลัดฟ�กทอง   เบบี�แครอท  ยอดอ่อนทานตะวัน  รีคอตต้าชีส  และนํ�าสลัดงา    
THB180 
 
Potato salad with onion, green apple, egg, celery and lemon mustard cream 
สลัดมันฝรั�ง  หอมใหญ่  แอปเป�� ล เขียว  ไข่  เซลารี� และนํ�าสลัดมัสตาร์ดมะนาว    
THB180
 
Salad of grilled duck magret,  orange, sun-dried tomatoes, fresh fig, and
balsamic honey dressing
สลัดอกเป�ดย่าง  ส้ม  มะเขือเทศ  และมะเดื� อฝรั�ง    
THB250
 
Greek salad with grilled chicken - baby cos, cucumber, capsicum, olives,
tomatoes, red onion, feta cheese, parsley and red wine oregano dressing 
กรีกสลัดไก่ย่าง  -  ผักคอส  แตงกวา  พริกหวาน  มะกอก  มะเขือเทศ  หอมแดง  เฟต้าชีส  พาสลี�ย์  และนํ�าสลัด
นํ�าส้มไวน์แดงออริกาโน่    
THB250



Please allow at least 15 mins cooking time

Prices are subject to 10% Service Charge and 7% VAT

P A S T A

The Farmers (tomato sauce,  mozzarella,  grilled vegetables and basil  pesto) 
พิซซ่าผักรวม  (ซอสมะเขือเทศ  มอสซาเรล่า  ผักย่างรวม  และเพสโต )    
THB250
 
Napoli (tomato sauce,  mozzarella,  black olives,  capers and anchovy) 
พิซซ่านาโปลี  (ซอสมะเขือเทศ  มอสซาเรล่า  มะกอกดาํ  เคเปอร์ส  และแองโชวี�)    
THB350
 
Pepperoni (mozzarella,  pepperoni,  tomato sauce,  chili  f lakes and red onion)  
พิซซ่า เป�บเปอร์โรนี  (มอสซาเรล่า  เปปเปอร์โรนี�  ซอสมะเขือเทศ  พริก  และหอมแดง )    
THB380
 
Four-Cheese (tomato sauce with the four cheeses:  mozzarella,  parmigiano,
gorgonzola and asiago)
พิซซ่าชีสสี�อย่าง  (ซอสมะเขือเทศ  มอสซาเรล่า  พาร์มี เจียโน่  กอร์กอนโซล่า  และอาซีเอโ ก้ )    
THB380

Homemade potato gnocchi with four cheeses and sage    
ย้อกกี�มันฝรั�ง ใส่ชีสสี�อย่างและเสจ    
THB280
 
Spaghetti Vongole – clams, garlic,  chili ,  white wine, parsley and arugula 
สปาเก็ตตี�วองโกเล่  -  หอย  กระเทียม  พริก  ไวน์ขาว  พาสลี�ย์  และใบอรูกู ล่า    
THB300
 
Rigatoni pasta with Chiang Mai sausage ragu and basil
เส้นริกาโตนี�พาสต้า  ไส้ อั�วรากู  และใบโหระพา    
THB280
 
Rigatoni/spaghetti aglio e olio with roasted chili  and tomato salsa    
เส้นริกาโตนี�  กระเทียม  พริก  นํ�ามันมะกอก  และซาลซ่ามะเขือเทศ    
THB220
 
Linguine pasta with seafood, garlic,  white wine, tomatoes and basil      
เส้นลิงกวิ นี�ซีฟู�ด  กระเทียม  ไวน์ขาว  มะเขือเทศ  และโหระพา    
THB350
 
Homemade Italian-sausage lasagna    
ลาซานญ่าไส้กรอกหมูอิตาเ ลียน    
THB280

W O O D - F I R E D  O V E N  P I Z Z A



M A I N  D I S H

Grilled mixed sausages (Italian herbs,  Cumberland, wild boar),  served with baby
potatoes, pickled cucumber, and Dijon mustard
ไส้กรอกหมูอิตาเ ลียนย่างรวม (สมุนไพรอิตาเ ลี�ยน  คัมเบอร์แลนด์  หมูป�า )  เสิร์ฟพร้อมมันฝรั�ง อ่อน  
แตงกวาดองและมัสตาร์ดดีจอง    THB370
 
Grilled Chiang Mai duck magret (250g) with potato mash, spinach, baby
carrot,  tomatoes on vine and dry fig with port jus 
อกเป�ดย่างจากเชียงใหม่  (250g) มันฝรั�งบด  ผักโขม  เบบี�แครอท  มะเขือเทศพวง  มะเดื� อฝรั�ง  และพอร์ตจู
THB420
 
Steak of sea bass with anchovy and capers served with roasted vegetables and
potatoes  
สเต็กปลากะพงขาวย่าง  แองโชวี�  เคเปอร์ส  เสิร์ฟพร้อมผักอบและมันฝรั�ง    THB390
 
Grilled salmon steak with fennel pureé and Pernod, green pepper
corn, broccoli and roasted potatoes 
สเต็กปลาแซลมอนย่าง  เฟนเนลบดพร้อมเพอร์โน  พริกไทยอ่อน  บล็อคโคลี�  และมันฝรั�งอบ    
THB450
 
Osso buco (500g) served with saffron high-land risotto and roasted root vegetables 
หน้าแข้งวัวตุ๋นออสโซบูโก  (500g) เสิร์ฟพร้อมข้าวดอย  แซฟฟรอน  และผักอบ    
THB750
 
NZ tenderloin steak au poivre (200g) with green peppercorns
and brandy butter, served with French beans
สเต็กเนื� อสันในนิวซีแลนด์  (200g) พริกไทยดาํและเขียว  เนยบรั�นดี  เสิร์ฟพร้อมถั�วแขก    
THB950
 
NZ lamb chops (300g) with couscous and mint salsa, roasted vegetables and
rosemary sauce 
สเต็กซี� โครงแกะนิวซีแลนด์  (300g) เสิร์ฟพร้อมกูสกูส  มิ�นท์ซาลซ่า  ผักอบ  และซอสโรสแมรี�   
THB950
 
Pork chop (450g) with Calvados, served with spicy grilled chili  and tomato relish,
kohlrabi salad and roasted potatoes 
สเต็กซีโครงหมู  (450g) ใส่ เหล้าแอปเป�� ลคาลวาโดส  เสิร์ฟพร้อมซอสพริกและมะเขือเทศย่าง  สลัดโคราบี�  และมัน
ฝรั�งอบ    THB580
 
Steak Fiorentina (1kg) served with assorted accompaniments of salad and risotto 
สเต็กฟ�ออเรนติน่ า  (1kg) เสิร์ฟพร้อมหลากเครื� องเคียงสลัดและข้าวรีซอสโต้    THB3,300
 
 (By advance order only.  Please allow 30 mins cooking time – recommended for 2-3 persons)  
กรุณาสั�ง ล่วงหน้า   -  ใช้ เวลาทําประมาณ  30 นาที  -  แนะนาํสาํหรับ  2-3 ท่าน

Prices are subject to 10% Service Charge and 7% VAT



D E S S E R T

Cheese platter – served with fresh fig, walnut, apple compote, honey-
balsamic cream and green leaves and French baquette
จานชีสรวมพร้อมเครื� องเคียงมะเดื� อฝรั�ง  วอลนัท  คอมโพทแอปเป�� ล  บาลซามิคครีม  นํ�าผึ� ง  
ผักใบเขียว  และขนมป�งฝรั�ง เศส    THB350
 
Pannacotta with mango 
พานาคอตต้ากับมะม่วง    THB150
 
Tiramisu 
ทิรามิสุ   THB200
 
Crêpes Suzette
เครปซูเซท    THB250
 
Chocolate tart with  caramelized orange, orange peels and crème fraîche 
ซ็อกโกแลตทาร์ตพร้อมส้มคาราเมลและครีมสด    THB200  
 
Hot chocolate fondant  with mixed local berries and vanilla gelato 
ซ็อกโกแลตฟอนดอนท์พร้อมผลเบอร์รี�ท้องถิ�นและไอศกรีมวนิลา      THB200
 
White chocolate semifreddo, chocolate crumble and strawberry compote 
เ ค้กซ็อกโกแลตขาวโรยด้วยชอคโกแลตกรอบ  และสตรอเบอรี�คอมโพท    THB200
 
Peach tart 
พีชทาร์ต    THB220
 
Cheese cake with homemade  strawberry puree
ชีสเ ค้ก  พร้อมซอสสตรอเบอรี�   THB220
 
Apple tart with caramel sauce and crème fraîche 
แอปเป�� ลทาร์ตพร้อมซอสคาราเมลและครีมสด   THB200
 

Prices are subject to 10% Service Charge and 7% VAT

G E L A T O ,  S O R B E T

Two scoops of authentic Italian gelato (Blueberry Yoghurt,  Espresso,
Chocolate,  Vanilla,  Amarena) 
ไอสครีมอิตาเ ลียน :  (บลู เบอรี�โยเ กิร์ต  เอสเปรสโซ่ ช็อกโกแลต  วานิลลา  เชอรี�อามาริน่ า)
THB180
 
Two scoops of authentic Italian sorbet (Blueberry,  Mango, Lime, Passion
Fruit,  Peach)
ซอร์เบอิตาเ ลี�ยน :  (บลู เบอรี� มะม่วง  มะนาว  เสาวรส  พีช )
THB180
 
Please enquire for more desserts of  the day and available gelato and sorbet
flavours   กรุณาสอบถามขนมหวานและไอสครีมประจาํวันจากพนักงาน



www.farmersterra.com


