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@All Six To Twelve ช่ือร้านน้ีแปลตรงๆ วา่ “เปิดตั้งแต่หกโมงเชา้ยนัเท่ียงคืน” มี 2 

สาขา คือ สาขาซอยหลงัสวน ในโครงการ Urbana Lungsuan กบัอีกสาขาอยูซ่อยสุขมุวทิ 39  

กา้วผา่นประตูไมบ้านใหญ่เขา้ไปพบกบัเพดานโปร่งสูง แมจ้ะถูกขนาบดว้ยสีเขม้ของ

บรรยากาศ แต่กระจกบานใหญ่กพ็าเอาสีสันและแสงสวา่งจากภายนอกเขา้มาผอ่นคลาย ร้าน

สไตล ์loft โปร่งๆ นัง่สบาย ออกโทนขาว-ด า สวยงาม ดูอมตะ ขรึมๆ แบบเรียบง่าย  



เหมาะเป็นร้านท่ีมานัง่สังสันทนก์บัเพื่อน บรรยากาศโดยรอบดูสนุกสนาน เหมือนมากินขา้วใน

โกดงัเพดานสูง ตกแต่งโกเ้ก๋ มีกระจกบานใหญ่เป็นจุดเด่น     

 ร้านเปิด 18 ชม.  เหมาะกบัวถีิชีวติของคนเมืองกรุง ไม่วา่จะจิบกาแฟยามเชา้ หรือกิน

อาหารกลางวนั ตลอดจนนดัปาร์ต้ีกบักลุ่มเพื่อนยามค ่าคืน กส็ามารถใชบ้ริการร้านน้ีไดท้ั้งวนั 

 อาหารในเมนูใหเ้ลือกประมาณ 60 เมนู ทั้งอาหารเรียกน ้ายอ่ยนานาชาติ สลดั ซุป 

พาสตา้ พิซซ่า ฯลฯ     

 

 

Sunday Salad 

 สลดัผกัยอดทานตะวนั แตงญ่ีปุ่น ถัว่ปากอา้สด แต่งแตม้ดว้ยเมด็ทบัทิมอินเดีย

เหมือนอญัมณีประดบั มีพามาแฮมทอดกรอบเสียบมาขอบจาน น ้าสลดันมสดรสดีท่ีไม่เหมือน

ใคร 



 

Rainbow Bun ขนมปังสายรุ้ง 

 แป้งบนัสูตรท าเองโดยใชแ้ป้งหมัน่โถวอบ สอดไส้สีสันรุ้ง 7 สี ดว้ยเกาดาชีส (Gouda 

ชนิดท่ีน าเขา้เอง มีเพียงร้านเดียว) เชดดา้ชีส ชีสนมแพะ รอสโซ่ เพสโต กรีนเพสโต (โหระพา) 

รสชาติชุ่มฉ ่าเหมือนฟ้าหลงัฝน  

 

  

ปลาหมึกไข่ทอดแบบหอยทอด 



 ใชห้มึกไข่สดหัน่ช้ินแลว้ทอดดว้ยแป้งสูตรหอยทอดและไข่ แกค้วามซ ้ าซากจ าเจท่ีกินกนั

แต่หอยแมลงภู่ทอด หอยนางรมทอด ใชน้ ้าจ้ิมซีฟู้ดรสชาติแสบสัน

  

โมจลิาบหมู 

 ลาบหมูทอดหุม้ดว้ยแป้งโมจิ เห็นตอนแรกพาไปนึกถึง อ่ิวก้วย ขนมของคนจีน ไม่มัน่ใจ

วา่จะไปกนัได ้หลงัจากชิมค าแรกกพ็อเขา้ใจวา่แป้งโมจิทอดท่ีหุม้ลาบนั้นแทนขา้วจ่ี เขา้กนัได้

เป็นป่ีเป็นขลุ่ย พริกทอดเมด็นั้นเนน้ความรู้สึกของลาบไดเ้ป็นอยา่งดี 

  



เส้นเลก็มันไก่ 

 ก๋วยเต๋ียวเส้นเลก็แหง้เคลา้น ้ามนัไก่ โรยเน้ือไก่ฉีก ถัว่ลิสงป่น มะนาว น ้าจ้ิมในถว้ยคือ

น ้าจ้ิมขา้วมนัไก่ ท่ีใชเ้ตา้เจ้ียวบดผสมกบัพริกขิงกระเทียมซอย ไดร้สสัมผสัระหวา่งก๋วยเต๋ียวไก่

กบักล่ินหอมของขา้วมนัไก่ ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ส าหรับใครท่ีชอบก๋วยเต๋ียวน ้า มีน ้าซุปตม้

เค่ียวสมุนไพรใส่กระติกพ่วงมาดว้ย พอเปิดฝาควนัไอร้อนกระจายหอมฟุ้ง 

 

 

พซิซ่าไก่ย่างส้มต า 

แปลงรูปแบบการกินไก่ยา่งส้มต าแบบท่ีคุน้เคยในรูปลกัษณ์ใหม่ แป้งพิซซ่าแบบบาง

กรอบหนา้ไก่ยา่งฉีกโรยเนยแขง็ พริกป่น กล่ินอายไก่ยา่งคงเดิม กินง่าย ควบกบัส้มต าในครกใบ

นอ้ย 



 

ผดัไทยปูน่ิม 

ปรกติผดัไทยเส้นจนัทม์กัจะผดักบัปูตวัเลก็ท่ีเรียกปูกะตอย เวลาเค้ียวตอ้งระวงักา้มปู

เปลือกปูแทงปากแทงเหงือกใหร้ าคาญ เม่ือใชปู้น่ิมแทนจึงใหค้วามรู้สึกอร่อยข้ึนดว้ยวา่ไม่ตอ้ง

ระวงัการกิน ผกัส าหรับกินประกอบพิถีพิถนัตั้งแต่ถัว่งอกเดด็หวั รัดใบบวับกเป็นช่อดว้ยพริก

ช้ีฟ้า ผดัไทยจานน้ีผดัไดแ้บบมาตรฐาน ใชเ้ส้นจนัทเ์หนียวไม่แฉะ รสเคม็หวานเปร้ียวก าลงัดี 

 

สลดัขนมจนี 



เป็นการเลียนแบบต าซัว่ของอีสาน เส้นขนมจีนพร้อมดว้ยเหมือด ถัว่งอก ใบโหระพา ใบ

สะระแหน่ มีแผงปลาดุกฟูวางบนสุด น ้าสลดัมีใหเ้ลือกทั้งน ้าสลดัปลาร้า หรือน ้าสลดักะปิ ได้

บรรยากาศของอาหารอีสานสะทา้นใจ 

 

 

 

ไก่ตุ๋นเคร่ืองยาจนีทอด  

คือเมนูยอดนิยมของท่ีน่ีอีกหน่ึงเมนู ไก่ช้ินโต ตุ๋นเคร่ืองยาจีนจนเขา้เน้ือ ตกัข้ึนผึ่งใหแ้หง้ 

แลว้ทอดจนหนงัไก่กรอบ ติดกล่ินร าไรของเคร่ืองยาจีน ราดดว้ยน ้าเกรวี่บลูเบอร์ร่ีเปร้ียวๆ 

หวานๆ อีกถว้ยหน่ึงเป็นน ้ าสลดัเพื่อราดผกัสดเพิ่มความสดช่ืน 



 

เน้ือน า้ตกเซอลอยด์อบชีส 

เน้ือสันนอกชั้นดีจากออสเตรเลีย อบกบัน ้าลาบและพาร์มีซานชีส สัมผสัเน้ือนุ่มนวล หัน่

มาพอดีค า เค้ียวไม่สะดุดอารมณ์ เป็นเน้ือยา่งน ้าตกอยา่งสมบูรณ์แบบ ผกัโตว้เหม่ียว (ยอดถัว่

ลนัเตา) มาเคียงจานไดอ้ยา่งเก๋   

 



เค้กมะพร้าวอ่อนครีมสด 

 ของหวานหลงัอาหารดว้ยเคก้มะพร้าวอ่อนท่ีข้ึนช่ือระบือ ใชม้ะพร้าวเน้ืออ่อนท่ีเกือบ

เป็นวุน้ท าไส้ผสมครีมอนัละเอียดจนแทบละลาย แมแ้ต่คนเป็นเบาหวานยงัอดใจไม่ไหวตอ้งขอ

ชิมสักช้ิน 

 

 

Old School Ice cream (ไอศกรีมสมัยมัธยม) 

 ร าลึกถึงวนัเก่าๆ สมยัขาสั้นคอซอง ผา่ขนมปังใส่ไอศกรีมกะทิ โรยถัว่ลิสง ขนุน นัง่ดู

เพื่อนเล่นฟุตบอลพลางรอผูป้กครองมารับ เยน็ช่ืนฉ ่าแกหิ้วยามเลิกเรียน 



 

  บาร์เหลา้ตอนเยน็ บาร์เทนเดอร์ฝีมือดีท่ีเขา้ใจปรัชญาแห่งเมรัย เหมาะกบัการสังสนัทน์

ทุกโอกาส นอกจากอาหารหลายๆ เมนูท่ีอร่อย บรรยากาศร้านสวย ราคาไม่แพงเหมือนร้านแนว

เดียวกนั 

 

Dancing in the Rain (เต้นระบ ากลางสายฝน) 



  ตอ้นรับฤดูฝนดว้ยเหลา้กางร่ม ส่วนผสมของเหลา้ vodka รสมะม่วง เหลา้กาแฟคาลวั 

Triple sec ล้ินจ่ี น ้ามะนาว เมด็กาแฟคัว่ น ้าเช่ือม ปรุงจนชุ่มฉ ่าคละละอองฝน

 

  Pan Fried Whisky (วสิกีท้อด)   

น าเมด็กาแฟมาเผาจะหอมกล่ินไหมร้วยริน ใส่แกว้ท่ีริน Whiskey, Campari ,Frangelico 

เติมน ้าแขง็คลุกเคลา้เป็นเหลา้ผสมส าหรับชายมาดแมน 



 

Tamarind fizz 

 แกว้เหลา้ผสมวางบนเขียงไมก้บัฝักมะขาม กองเกลือป่น ย ัว่น ้าลายบรรดาเฒ่าโบราณท่ี

เคยด่ืมเหลา้ ปตอ.(ประชาชนตม้เอง)  แกลม้ มะยม มะดนั หรือมะขามเปร้ียว จ้ิมเกลือ เหลา้แกว้

น้ีจึงมีกล่ินอายของความเก่าอนัอมตะดว้ยส่วนผสมของ Absolute vodka, Peach schnapps น ้า

มะขาม น ้ามะนาว น ้าเช่ือม  



 

 

อาหารเสิร์ฟมาในสไตล ์“โมเดิร์นไทย” ผสมผสานความเป็น “สตรีทฟู้ด” เกิดเป็นม้ือ

อาหารท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น แต่มีความแปลกใหม่อยา่งสร้างสรรค ์มีผูรู้้เคยเปรียบเทียบวา่

อาหารคืองานศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหน่ึง เชฟผูเ้ช่ียวชาญรู้แจง้ทะลุมิติแห่งอาหารนั้นเหมือน

จิตรกรท่ีเขียนภาพ abstract ยอ่มแม่นย  าในเร่ืองการวาดและการใชสี้ หรือนกัดนตรี Jazz นั้น 

ยอ่มเจนจบในตวัโนต้เส้นเสียง จึงสามารถ improvise ไดท่้วงท านองจงัหวะจะโคน หรือกวผีู ้

เช่ียวภาษา สามารถดน้กลอนสดไดเ้พราะพร้ิง ท านองเดียวกนักบั เชฟต๋ี-วันชัย ฉัครโชติอนันต์ 

หวัหนา้ครัวประจ าร้านเป็นเจนจบการครัวเป่ียมดว้ยพลงัความคิด สรรคส์ร้างความอร่อยใน

รูปแบบใหม่ โดยไม่ละท้ิงจิตวญิญานของอาหารจานนั้นๆ 

  

  

  

  



  

 

ออลซิกซ์ทูทเวลฟ์คาเฟ่แอนด์โซเชียลบาร์ 

สาขา : หลงัสวน 

ท่ีอยู ่: 55 ซ.หลงัสวน ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ปิดบริการทุกวนัจนัทร์-อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. 

โทรศพัท ์: 022506799 

เวบ็ไซต ์: https://www.facebook.com/allsixtotwelve 

  

 



 

แผนท่ี ออลซิกซ์ ทู ทเวลฟ์ คาเฟ่ แอนด์ โซเชียล บาร์ (สาขาหลงัสวน)  

 

 

 

 

 

 

 


