
Menu





Price is inclusive of service charge and VAT.

OKONOMI is cashless.

Please use QR
or credit card.

Please notify our server of any food allergies.



2

OKONOMI’s Dine-In Breakfast Signature

Ichiju Sansai
一汁三菜

which translates to “one soup, three dishes” 
is the foundation of Japanese home cooking 

combining simple yet delicious dishes 
that are free to change with the seasons 

and are chosen according to individual tastes. 

Hence, OKONOMI, which means “as you like”
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Ichiju Sansai

All Day Japanese Set Breakfast 500

ชุดอาหารเช้าแบบญี� ปุ่น

 Roasted Fish ปลาย่าง
Select from

Misozuke Hamachi
ปลาฮามาจิย่างซอสมิ�ซะ 

•
Shio Koji Sawara

ปลาซาวาระย่างซอสชิ�อะโคจิ 
•

Konbujime Madai
ปลามาไดย่างสาหร่ายคอมบุ 

•
Konbujime Madai Kama

แก้มปลามาไดย่างสาหร่ายคอมบุ

Served with 

Multi-grain rice ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช
Tamagoyaki ไข่หวาน

Seasonal aemono ผักเครื� องเคียงตามฤดูกาล
Tsukemono ผักดองแบบญี� ปุ่น

Miso soup ซุปมิ�ซะ

Ikura ไข่ปลาแซลมอน +100
Onsen Egg ไข่ออนเซ็น +50

Add on 
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Lunch Set

Ikura ไข่ปลาแซลมอน +100 | Onsen Egg ไข่ออนเซ็น +50

Add on 

Misozuke Gindara  400

with miso roasted maitake, daikon tsukemono, ginkgo-yaki, multi-grain rice

ปลากินดาระย่างซอสมิ�ซะ 
เสิร์ฟพร้อมเห็ดไมตาเกะย่างมิ�ซะ ไชเท้าดองแบบญี� ปุ่น แปะก๊วยย่าง และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช

Ikura ไข่ปลาแซลมอน +100 | Onsen Egg ไข่ออนเซ็น +50

Add on 

Shoyu Koji Salmon  400

with roasted kale in goma-dare, pumpkin & spinach korokke, snap pea nuta, multi-grain rice

ปลาแซลมอนย่างซอสโชยุโคจิ
เสิร์ฟพร้อมผักเคลย่างราดซอสงาขาว โคร็อกเกะฟ� กทองผักโขม สลัดถั� วหวาน และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช



Lunch Set

Hamachi Kama Shioyaki 400

in ponzu sauce, pickled red onion, negi, served with grated daikon, multi-grain rice

แก้มปลาฮามาจิย่างเกลือ
ปรุงซอสพอนสึ หอมแดง ต้นหอมญี� ปุ่น เสิร์ฟพร้อมไชเท้าญี� ปุ่นปรุงรส และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช
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Ikura ไข่ปลาแซลมอน +100 | Onsen Egg ไข่ออนเซ็น +50

Add on 

Ikura ไข่ปลาแซลมอน +100 | Onsen Egg ไข่ออนเซ็น +50

Add on 

Misozuke Eggplant  300

with daikon tsukemono, lotus root nimono, melon shirodashi, multi-grain rice

มะเขือม่วงย่างซอสมิ�ซะ
เสิร์ฟพร้อมไชเท้าดองแบบญี� ปุ่น รากบัว เมลอนแช่ดาชิ และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช
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Bento To-Go

all served with tamagoyaki, mizuna, hari negi, seasonal aemono, tsukemono, multi-grain rice
เสิร์ฟพร้อมไข่หวาน มิซูน่า ต้นหอมญี� ปุ่น ผักเครื� องเคียงตามฤดูกาล ผักดองแบบญี� ปุ่น และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช

Ikura ไข่ปลาแซลมอน +100 | Onsen Egg ไข่ออนเซ็น +50

Add on 

Shio Koji Sawara 500 
ปลาซาวาระย่างซอสชิ�อะโคจิ

Misozuke Hamachi 500 
ปลาฮามาจิย่างซอสมิ�ซะ

Konbujime Madai Kama 500 
แก้มปลามาไดย่างสาหร่ายคอมบุ

Shoyu Koji Salmon 400 
ปลาแซลมอนย่างซอสโชยุโคจิ

Misozuke Gindara 400 
ปลากินดาระย่างซอสมิ�ซะ

Misozuke Eggplant 300 
มะเขือม่วงย่างซอสมิ�ซะ

Konbujime Madai 500 
ปลามาไดย่างสาหร่ายคอมบุ



Smoked Salmon Oyako 500

in-house smoked salmon flakes, shoyu marinated ikura, 
tsukemono, yuzu, multi-grain rice

เบนโตะปลาแซลมอนรมควัน
เนื�อปลาแซลมอนรมควัน ไข่ปลาแซลมอนหมักซอสโชยุ ผักดองแบบญี� ปุ่น และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช

Okosama Bento 400

misozuke gindara, cheese onigiri, tamagoyaki, soba noodle in sweet soy cream,
snap pea nuta, Japanese melon  

 เบนโตะสําหรับเด็ก 
ปลากินดาระย่างซอสมิ�ซะ ข้าวป�� นชีส ไข่หวานชุบแป� งทอด เส้นโซบะซอสครีมซีอิ� ว สลัดถั� วหวาน และเมล่อนญี� ปุ่น
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Bento To-Go
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Okosama Set
Kid’s Meal | เมนูสําหรับเด็ก

เซ็ตอาหารเช้าสําหรับเด็ก
ปลากินดาระย่างซอสมิ�ซะ ข้าวป�� นชีส ไข่หวานชุบแป� งทอด เส้นโซบะซอสครีมซีอิ� ว สลัดถั� วหวาน และเมล่อนญี� ปุ่น

All Day Japanese Set Breakfast 400

Misozuke Gindara, cheese onigiri, tamagoyaki, soba noodle in sweet soy cream,
snap pea nuta, Japanese melon 



Okosama Set
Kid’s Meal | เมนูสําหรับเด็ก
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ปลากินดาระและมันฝรั�งทอด
ปลากินดาระและใบชิ�สะชุบเกล็ดขนมป� งทอด มันหวานญี� ปุ่นทอด มันฝรั�งทอด สาหร่ายป่น เกลือมัทฉะ ทานกับซอสยูสุมิ�ซะมายองเนส

Fish and Chips 400

panko crusted gindara with shiso, sweet potato chip, potato wedges,
ao nori, matcha sea salt, yuzu miso aioli



Toast & Sando

Smoked Fish & Avocado Toast 350

multigrain toast with smoked hamachi and 
avocado, red radish, pickled onions, nori

โทสต์ปลาฮามาจิอะโวคาโด • ขนมป� งธัญพืช ปลาฮามาจิรมควัน
กับอะโวคาโด แรดิช หอมดอง และสาหร่ายป่น

Snow Crab & Avocado Benedict 420 

white bread toast with snow crab & avocado,
yuzu hollandaise, togarashi

โทสต์ปูหิมะอะโวคาโด • โทสต์ขนมป� ง เนื�อปูหิมะและอะโวคาโด 
ซอสฮอแลนเดซส้มยูสุ และพริกป่นญี� ปุ่น

Egg Salad Sando 250

white bread sandwiches with ajitama egg, 
shio koji cucumbers, daikon sprouts, ao nori

แซนด์วิชสลัดไข่ • แซนด์วิชขนมป� งไส้สลัดไข่สไตล์ญี� ปุ่น 
แตงกวาดองซอสชิ�อะโคจิ ต้นอ่อนไชเท้า และสาหร่ายป่น

Sawara Katsu Sando 350

white bread sandwiches with shio koji sawara, 
nama panko, red cabbage, yuzu miso aioli

แซนด์วิชปลาซาวาระคัตสึ • แซนด์วิชขนมป� งไส้ปลาซาวาระคัตสึ 
ซอสชิ�อะโคจิ กะหลํ�าแดง ซอสยูซุมิ�ซะมายองเนส
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Salad

Grilled Maitake & Romaine 280 

caesar dressing, pecorino, dill, furikake crumbs

สลัดเห็ดไมตาเกะย่างและผักโรเมน • นํ� าสลัดซีซาร์ ชีสนมแกะ 

ผักชีลาว ขนมป� งกรอบ

Chilled Snow Crab Soba Salad 350

carrot, zucchini, cucumber, ponzu, sesame 
yuzu dressing, sesame seeds and ao nori

สลัดโซบะเย็นและเนื� อปูหิมะ • แครอท ซูกินี แตงกวา ซอสพอนซึ 
นํ� าสลัดยูสุงา งาขาว และสาหร่ายป่น

Asparagus & Green Bean Nuta Salad 250

snap peas, radicchio, umeboshi in orange 
miso dressing

สลัดหน่อไม้ฝรั�งกับถั� วแขกนํ� าสลัดมิ�ซะ • ถั� วหวาน ผักกาดม่วง 
บ๊วยดอง นํ� าสลัดมิ�ซะส้ม 

Tuna Tataki 320

fresh tuna, radish sprouts, green beans, 
hari negi in ponzu and extra virgin olive oil

ทูน่าทาทากิ • ปลาทูน่า ต้นอ่อนแรดิช ถั� วแขก ต้นหอมญี� ปุ่น 
ซอสพอนซึและนํ� ามันมะกอก
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Donburi

Tuna Poke 320

fresh tuna, negi, sweet soy, sesame oil, shiso, 
red radish tsukemono on multi-grain rice

ข้าวทูน่าโปเก • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช ปลาทูน่า หัวหอม ซีอิ� วหวาน 
นํ� ามันงา ใบชิ�ซะ แรดิชดองแบบญี� ปุ่น

Spicy Salmon Poke 320

cured salmon, layu oil, sweet soy, negi, shiso, 
and carrot tsukemono on multi-grain rice

ข้าวหน้าสไปซี�แซลมอน • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืชหน้าปลาแซลมอน 
นํ� ามันพริก ซีอิ� วหวาน ต้นหอมญี� ปุ่น และแครอทดองแบบญี� ปุ่น

Koen Garden Curry (V) 280

grilled maitake, eggplant, mizuna,
and multi-grain rice | Add Shio Koji Sawara +90

ข้าวแกงกะหรี� มังสวิรัติ • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช เห็ดไมตาเกะย่าง 
มะเขือย่าง ผักมิซูนา | เพิ�มปลาซาวาระย่าง +90
 

OKONOMI Breakfast Bowl 350

shoyu koji salmon, onsen egg, berry tomato,
mizuna, avocado, tsukudani, hari negi 
on multi-grain koshihikari rice

อาหารเช้าโอโคโนมิ • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืชหน้าปลาแซลมอน
หมักซอสโชยุโคจิ ไข่ออนเซ็น มะเขือเทศเบอร์รี�  ใบมิซูนา 
อะโวคาโด ทสึคุดานิ ต้นหอมญี� ปุ่น 
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Donburi 

Smoked Salmon Oyako 500

in-house smoked salmon flakes, shoyu 
marinated ikura, tsukemono, yuzu, 
multi-grain rice

ข้าวหน้าปลาแซลมอนรมควัน • เนื�อปลาแซลมอนรมควัน ไข่ปลา
แซลมอนหมักซอสโชยุ ผักดองแบบญี� ปุ่น และข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช

Yaki Ochazuke 350

smoked hamachi on roasted multi-grain rice 
and mizuna in shoyu fish broth

ข้าวแช่สไตล์ญี� ปุ่น • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืชย่างไฟหน้าปลา
ฮามาจิรมควันกับใบมิซูนาในนํ� าซุปปลา 

Unagi Kabayaki 550

charcoal grilled eel, ikura, sweet soy citrus sauce, 
daikon tsukemono on multi-grain rice

ข้าวหน้าปลาไหลญี� ปุ่นย่างถ่าน • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืช 
ปลาไหลญี� ปุ่นย่างถ่าน ไข่ปลาแซลมอน ซีอิ� วหวานกลิ�นส้ม 
ไชเท้าดองแบบญี� ปุ่น

Miso Gindara Maze Gohan 350

hijiki, daikon, daikon sprouts, pickled onions, 
shirodashi on multi-grain rice

ข้าวหุงดาชิหน้าปลากินดาระ • ข้าวญี� ปุ่นผสมธัญพืชหุงดาชิ
หน้าปลากินดาระย่างกับสาหร่ายฮิจิกิ และหัวหอมดอง
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Noodles

Shiro Shoyu Ramen 350

konbujime madai, mizuna, yuzu kosho 
and lemon oil

ราเมนซุปชิ�รโชยุ • ปลามาไดย่างสาหร่ายคอมบุ ผักมิซูนา
ซุปกลิ�นยูสุโคโช และนํ� ามันมะนาว

Salmon & Cheese Mazemen 300

cured salmon, camembert, sweet soy, 
shiso, lemon zest and black sesame

ราเมนแห้งแซลมอนชีส • ปลาแซลมอน ชีสกามองแบร์ 
ซีอิ� วหวาน ใบชิ�ซะ ผิวเลมอน และงาดํา

Spicy Tuna Mazemen 280

confit tuna, layu oil, sweet soy, onsen egg, 
sunflower sprout

ราเมนแห้งสไปซี� ทูน่า • ปลาทูน่าตุ๋นนํ� ามัน นํ� ามันพริก ซีอิ� วหวาน 
ไข่ออนเซ็น ต้นอ่อนทานตะวัน

Hokkaido Corn & Summer Squash
Mazemen 250

Hokkaido corn, summer squash, zucchini, 
kale, dill & citrus miso

ราเมนแห้งสไปซี� ทูน่า • ปลาทูน่าตุ๋นนํ� ามัน นํ� ามันพริก ซีอิ� วหวาน 
ไข่ออนเซ็น ต้นอ่อนทานตะวัน
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Sides

Smoked Salmon Korokke  150

house-made kabayaki sauce

โคร็อกเกะปลาแซลมอนซอสคาบายากิ

Pumpkin & Spinach Korokke  150

house-made goma-dare dressing

โคร็อกเกะฟ� กทองผักโขมซอสงาขาว

Nori Potato Wedges  150

ao nori and toasted nori aioli

มันฝรั�งทอดโรยสาหร่าย

Miso Butter Sweet Potato  150

miso butter, black sesame seeds

มันหวานญี� ปุ่นอบเนยมิ�ซะ และงาดํา
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Sides

Miso Soup 80

mugi & saikyo miso, daikon sprouts,
red radish, negi

มิ�ซะข้าวบาร์เลและมิ�ซะไซเกียว ต้นอ่อนไชเท้า เรดิชแดง
และต้นหอมญี� ปุ่น

Snow Crab & Cucumber Salad  280

house-made ponzu, konbu, sesame

สลัดพอนซึเนื� อปูหิมะและแตงกวา

Potato Salad  80

black vinegar aioli, egg, negi

สลัดมันฝรั�ง

Onsen Egg & Ikura 150

onsen egg with salmon roe dressed 
in sweet soy sauce

ไข่ออนเซ็นและไข่ปลาแซลมอนในซีอิ� วหวาน
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Onigiri

Spicy Smoked Salmon 80

ข้าวป�� นปลาแซลมอนรมควัน

Okaka  80

ข้าวป�� นปลาโออบแห้ง

Tuna Aioli  80

ข้าวป�� นปลาทูน่า

Shiitake & Brie Cheese  80

ข้าวป�� นเห็ดชิตาเกะและชีสบรี
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Pastry • Dessert



Parfait

Melon 290

milk ice cream, melon, granita, ginger ale jellies, 
adzuki bean, kuromitsu shiratama, fumi arare

ไอศกรีมนม เมลอน เกล็ดนํ� าแข็งกรานิตา เยลลี� จินเจอร์แอล 
ถั� วแดงอะซูกิ ขนมชิราทามะ โรยข้าวพองญี� ปุ่น

Shine Muscat 290

milk ice cream, muscat grape, granita, ginger ale 
jellies, adzuki bean, kuromitsu shiratama
fumi arare 

ไอศกรีมนม องุ่นไชน์มัสแกตญี� ปุ่น เกล็ดนํ� าแข็งกรานิตา เยลลี�
จินเจอร์แอล ถั� วแดงอะซูกิ ขนมชิราทามะ โรยข้าวพองญี� ปุ่น

Matcha 290

matcha ice cream, mochi, milk granita, matcha 
crumbs, candied yuzu, ginkgo, kuromitsu 
shiratama, fumi arare

ไอศกรีมชาเขียวมัทฉะ โมจิ เกล็ดนมนํ� าแข็งกรานิตา ขนมป� งกรอบ
รสมัทฉะ แคนดี� ยูสุ แปะก๊วย ขนมชิราทามะ โรยข้าวพองญี� ปุ่น

Hojicha 290

hojicha ice cream, mochi, milk granita, hojicha 
crumbs, tsukudani, kuromame, kuromitsu 
shiratama, fumi arare 

ไอศกรีมชาโฮจิฉะ โมจิ เกล็ดนมนํ� าแข็งกรานิตา ขนมป� งกรอบ
รสโฮจิฉะ ถั� วดํา ขนมชิราทามะ โรยข้าวพองญี� ปุ่น
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Donut Twist
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Chocolate  100

โดนัทเกลียวรสช็อคโกแลต

Hojicha  100

โดนัทเกลียวรสโฮจิฉะ

Yuzu  100

โดนัทเกลียวรสส้มยูสุ

Sweet Soy  100

โดนัทเกลียวรสซีอิ� วหวาน



Cake & Tart
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Lemon Yuzu Tart  120

ทาร์ตเลมอนยูสุ

Sweet Potato Tart 120

ทาร์ตมันหวาน

Miso Caramel Banana Cake  120

เค้กกล้วยหอมซอสคาราเมลมิ�ซะ

Yuzu Blueberry Cake  120

เค้กส้มยูสุบลูเบอร์รี�



Cookie
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Matcha 80

คุ้กกี� มัทฉะ

Sesame Oatmeal  80

คุ้กกี� �อ๊ตมีลรสงา

Miso Chocolate Chip  80

คุ้กกี� มิ�ซะช็อกโกแลตชิพ

Hojicha 80

คุ้กกี� �ฮจิฉะ



Croissant
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Matcha  120

ครัวซองท์มัทฉะ

Hojicha 120

ครัวซองท์�ฮจิฉะ

Butter  90

ครัวซองท์เนยสด

Chocolate  90

ครัวซองท์ช็อกโกแลต



Beverage



Beverage
Co�ee

Espresso

Americano

Macchiato

Cappuccino

Latte

Latte Mocha

Yuzu Iced Co�ee

Kuromitsu Macchiato

Black Sesame Cappuccino

A�ogato

Frappé +20

Oat Milk +40

100 (Double add +40)

120

120

120

120

140

160

140

140

150

Drip Co�ee

OKONOMI Blend

Open House Blend

38 Blend

150

180

250
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Beverage
Tea
Matcha

Aojiru Matcha

Sparkling Matcha

Hojicha

Gyokuro shaded green tea

Sencha steamed and rolled green tea

Genmaicha roasted brown rice green tea

Sobacha roasted buckwheat tea

140 (Latte add +20)

140 (Latte add +20)

140

140 (Latte add +20)

250

140

120

120

80.5% Dark Chocolate

Yuzu Honey Fizz / Fresh

Ume Fizz

Sweet Potato Amazake

Black Sesame Amazake

Hojicha Chocolate Amazake

Green Apple Celery Juice

Coconut Water

Volvic Mineral Water

Perrier Sparkling Water

140

140

140

140

140

140

120

100

60

100

Specialty
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Price is inclusive of service charge and VAT.

OKONOMI is cashless.

Please use QR
or credit card.

Please notify our server of any food allergies.



OKONOMI 38

33/1 Sukhumvit 38

Phra Khanong, Klongtoey

Bangkok 10110

+66 61 338 8000

OKONOMI Central Embassy

Level 6, Central Embassy 

1031 Phloen Chit Rd

Lumphini, Pathumwan 

Bangkok 10330

+66 61 058 8000

OKONOMI.COM

INFO@OKONOMI.COM

      @OKONOMIOFFICIAL

Add us on
Line O�cial


