
https://www.gourmetandcuisine.com/happening/detail/875?fbclid=IwAR3lTB3jOig1iNdco0KdSQ2hNEkf

KpmnBqB8B4pZKowztm-8g5edhNtUq-U 

4 May 2020 

 

Breeze Café & Bar เปิดตวัเมนูใหม่ พิซซ่าเตา
ถ่าน 11 หนา้ทา้ใหล้อง 
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2563  169 Views 

 

เร่ืองโดย ชมพภููคา 

Facebook55Twitter 

เรียกวา่ส่งกล่ินหอมฟุ้ งไปทัว่คุง้น ้ า (ทะเลสาบเมืองทองธานี) แทบจะในทนัทีท่ีเชฟชารีน  
แกรททอน เชฟใหญ่ของร้าน Breeze Café & Bar ลงมืออบพิซซ่าสไตลอิ์ตา
เลียนดว้ยตวัเองมากถึง 11 หนา้ท่ีอยากทา้ใหล้อง เร่ิมจากแป้งสูตรลบันวดแลว้พกัไว้
ขา้มคืน ก่อนอบดว้ยเตาถ่านท่ีสั่งท าพิเศษ เสน่ห์จึงอยูท่ี่ความกรอบเกรียมของผิวแป้งดา้น
นอก ส่วนดา้นในนุ่มหนึบ ซึมซบัความหอมของกล่ินไมไ้วทุ้กอณู 
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ฮอตสุดเทใจใหพิ้ซซาแบบคาว Parma Ham Pizza แป้งบางผิวนอกกรอบเกรียม 
ส่วนดา้นในนุ่มหนึบ นอกจากกล่ินหอมของเตาถ่านยงัผสานความหอมของซอส
แบลก็ทรัฟเฟิลปาดหนาๆ บนหนา้ ตามดว้ยพาร์มาแฮม เห็ดแชมปิญอง มะเขือเทศอบ โรยชี
สมอซซาเรลลา ชีสพาร์เมซาน และผกัร็อกเก็ต 



 

 

Seafood Pizza ยกขบวนซีฟู้ ดสดมาโปะหนา้ไม่วา่จะเป็นกุง้ หอยแมลงภู่ หมึก ปลา
กระพง เติมความสดช่ืนดว้ยผกัร็อกเก็ต มะเขือเทศราชินี และชีสมอสซาเรลลา 



 

Italian Pizza เตม็ปากเตม็ค ากบัไส้กรอกอิตาเลียนสไปซ่ีโฮมเมด กระเทียม พริก
หยวกอบ ใบโหระพาและชีสมอซซาเรลล่า 

 



Margherita Pizza เมนูไร้เน้ือสัตวเ์พราะจดัใหอ้ยูใ่นหมวดเรียกน ้ายอ่ย กินแลว้
สดช่ืนและยงัช่วยใหอ้ยากอาหารมากยิง่ข้ึน 

 

Pesto Pizza รสชาติเขม้ขน้ดว้ยไสก้รอกอิตาเลียน ท าจากเน้ือหมเูนน้ๆ กบัถัว่พิสทาชิ
โอ เมด็มะม่วงหิมพานต ์และชีสมอซซาเรลลา 

 

Triple Cheese Pizza เมนูท่ีหลอมรวมชีส 3 ชนิดไดอ้ยา่งลงตวั ไดแ้ก่ กอร์กอน
โซลาบลชีูส ชีสมอสซาเรลลา และชีสพาร์เมซาน เสริมรสหวานหอมจากน ้าผึ้ง และเปร้ียว
สดช่ืนจากซอสบลัซามิกและแอปเป้ิล โรยอลัมอนดเ์พ่ิมความกรุบ 



 

Carbonara Pizza สวมหวัใจคนรักความเป็นอิตาเลียนขนานแท ้ดว้ยพิซซ่าคาร์โบ
นาร่าตน้ต ารับ  เพ่ิมความละมุนสุดครีมม่ีดว้ยไข่ไก่ ชีสมอซซาเรลลา และชีสพาร์เมซาน 

 

Hawaiian Pizza ยกใหเ้ป็นพิซซ่าหนา้คลาสสิก และยงัอาจเป็นรักแรกของหลาย
คน (เราดว้ย) แป้งหนานุ่ม ทอ็ปดว้ยฮนัน่ีแฮม สับปะรด และชีสมอซซาเรลลา 



 

Roasted Potato Pizza แปลกใหม่กบัพิซซ่าหนา้มนัฝร่ังนุ่มหนึบ ทอ็ปดว้ยใบ
โรสแมรี และชีสมอซซาเรลลา 

 

เขา้สู่โหมดพิซซ่าหนา้หวานกนับา้ง เร่ิมท่ี Banana Caramel Pizza แป้งพิซซา
สดใหม่ หอมกรุ่นและนุ่มล้ินไปกบัช้ินกลว้ยหอมสไลซ์ ราดดว้ยซอสคาราเมล ซอสวนิลา 
โรยมะพร้าวคัว่ และนมขน้หวาน ตกหลุมรักตั้งแต่ค  าแรก 



 

และ Netella Strawberries แป้งพิซซ่านุ่มฟสูไตลน์โปเลียน ราดดว้ย
ช็อกโกแลตนูเทลล่า แต่งหนา้ดว้ยสตรอเบอร์รีรสหวานอมเปร้ียว ขอบสอดไสส้วีทชีสครีม
สดสุดเนียนนุ่ม 3 ชนิด ยดืๆ หนึบๆ ถกูใจ 

 



อร่อยทุกหน้า ท้าให้ลองจริงๆ 

ที่อยู่ : Breeze Café & Bar อิมแพค็ เลคฟร้อนท ์(ริมทะเลสาบเมืองทองธานี) 
เปิดบริการ : ทุกวนั 11.30-21.00 น. (Last Order 20.30 น.) 
โทร 0-2033-1851 

ราคา : เฉล่ีย 159 – 389 บาท 

 

Translation 

Breeze Café & Bar introduces a lineup of scrumptious Italian wood-fired pizza while you’re enjoying some “ME” 
time at your home 

Breeze Café & Bar at IMPACT Lakefront, led by Head Chef Sharyn Gratton, has created an array of scrumptious 
Italian-style homemade pizza, which is baked in a wood-fired oven to give a uniquely pleasant aroma and delicately 
prepared using special recipe of pizza dough made from scratch along with the finest ingredients. Recommended 
menu items includes Nutella Strawberries Pizza with cheese-stuffed crust, a must try for Nutella lovers, Carbonara 

Pizza packed full of pancetta (Italian bacon), egg, parmesan, and mozzarella, Roasted Potato Pizza, an innovative 
recipe comprising sliced potato, onion, rosemary, and mozzarella, and Triple Cheese Pizza, a perfect combination 
of Gorgonzola (Italian blue cheese), balsamic sauce, apple, almonds, honey, mozzarella, and parmesan. A lineup 
of pizza with 11 new toppings and three choices of pizza bread such as Parma Ham Pizza, Seafood Pizza, Pesto 
Pizza, Italian Pizza, Hawaiian Pizza, and Margherita Pizza are now available, with prices ranging between 159-389 
baht. However, due to the COVID-19 concerns, the restaurant is now serving only take-home orders and delivery 
via LINEMAN application until further notice. For more details or to make a reservation, please call 02-033-1851. 
For latest updates and new promotions from the restaurant, please visit Facebook fan page:  breezecafe.bar and 
Instagram: breeze_cafeandbar.  
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