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ค�ำน�ำ

โลกหมนุไปอย่างรวดเรว็ สงัคมไทยพฒันาไปอย่างฉบัไว ยคุสมยัที่ผู้ใหญ่สั่งให้
เดก็ๆ วิ่งไปซื้อกาแฟซื้อโอเลี้ยงที่ร้านใกล้บ้านหมดสิ้นไปแล้ว แต่หากใครที่ได้

มชี่วงชวีติเช่นนั้น จะพบว่าเราได้เรยีนรู้อะไรมากมายจากร้านกาแฟ
แค่ช่วงชวีติวยัเดก็ที่เราต้องวิ่งไปซื้อโอเลี้ยง โอยวัะให้ผู้ใหญ่ เราได้ซมึซบัเรื่อง

น่าสนใจสารพดั
โต๊ะหนิอ่อนทรงกลมตวัโต เก้าอี้ไม้มพีนกัพงิสลกัเสลาเว้าโค้งงดงาม ที่เรยีกว่า

โต๊ะเก้าอี้เชก็โก
คอืสญัลกัษณ์ของร้านกาแฟขนานแท้และดั้งเดมิ
แต่เหนอือื่นใดคอื “คน”
ผู้คนที่นั่งจบิกาแฟ กางหนงัสอืพมิพ์รายวนั และพูดคยุกนัอย่างออกรส
ที่เขาเรยีกสภากาแฟ
นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมอืงภาคประชาชนกว่็าได้ รวมทั้งน่าจะเป็นที่มา

ของความเข้มแขง็แห่งชมุชนท้องถิ่น 
นี่คอืคณุค่าของร้านกาแฟ เป็นรากฐานไปสู่สิ่งต่างๆ ในสงัคมไทยมากมาย
โลกต้องเปลี่ยนแปลง สงัคมต้องเคลื่อนไป
ร้านกาแฟดั้งเดมิในวนันี้กย็งัมอียู ่เป็นสถานที่พบปะลบัคมความคดิอยูเ่ช่นเดมิ

ทั้งในย่านเก่าแก่เมืองกรุง ไปจนถึงแหล่งชุมนุมนักคิดในท้องถิ่น พร้อมกับมีร้าน
กาแฟแนวใหม่ๆ โดยคนรุ่นใหม่เกดิขึ้นมากมายเช่นกนั

จะเก่าหรอืใหม่ ทั้งหมดนี้บรรจอุยู่ใน “ร้านกาแฟเดด็ 77 จงัหวดั”
ผลงานชดุเดด็ๆ 77 จงัหวดัเล่มล่าสดุ ของกองบรรณาธกิารข่าวสด
จากอร่อยเดด็ ก๋วยเตี๋ยวเดด็ ข้าวต้มเดด็ ข้าวแกงเดด็ ที่อยู่ในมอืท่านขณะนี้

คอืร้านกาแฟเดด็
ภายใต้การสนับสนุนของผู้มีอุปการคุณที่ยึดโยงกับความเป็นไปของสังคมไทย

ด้วยดเีสมอมา เอไอเอส และ ปตท. 
พลกิไปสมัผสัร้านกาแฟครบทกุยคุสมยั เชญิอ่านอย่างได้รสชาตริาวปลายลิ้น

สมัผสัความขมละมนุ  ปลายจมูกรบักลิ่นหอมกรุ่นไปด้วย
แล้วเราจะได้พบกันอีกในผลงานชุดเด็ดๆ 77 จังหวัดต่อไป

กองบรรณาธิการข่าวสด
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มีความหลากหลายแบบ “แบงคอ็ก สไตล์” ส�าหรบัร้านกาแฟในกรงุเทพฯ ที่มอียู่ทั่วทกุ
มุมเมือง หลังจากวิถีการดื่มกาแฟแพร่หลายในเมืองหลวง ผสมผสานระหว่างตะวัน

ออกและตะวนัตก ร้านกาแฟในรูปแบบสภากาแฟยงัคงมอียู่ในย่านเมอืงเก่า ขณะที่ร้านทนั
สมยัใช้เป็นแหล่งนดัพบ พกัผ่อนหย่อนใจ กผ็ดุขึ้นตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

เล่าว่า ร้านอยูม่านานด้วยคณุภาพกาแฟแบบโบราณ
ที่คั่วแบบพเิศษ จนเป็นที่ตดิอกตดิใจของลูกค้า

มทีั้งกาแฟโบราณร้อน-เยน็ ชาเยน็-โอวลัตนิ นม
สดร้อน-เยน็ ล้วนรสกลมกล่อม ราคาอยูท่ี่ 12-17 บาท

เปดให้บริการเวลา -  น  หยุด   

วันจันทร์ ลูกค้าแน่นมากในวันเสาร์-อาทิตย์         

โทร  - - 7

กลิ่นไข่ลวก และขนมปังปิงเนยนมที่ใช้ปิงแบบเตาถ่าน
ปิงกนัให้เหน็ๆ

ขายมานานกว่า 50 ป ตั้งแต่ยงัชงกาแฟโบราณ
ใส่กระปองนม กระทั่งปรบัมาใส่แก้วเซรามิก-แก้วน�้า
โดยยงัเป็นศูนย์รวมของผู้คนมาพูดคุยกนัในตอนเช้า 

สมหวงั ชดิโคกสงู เจ้าของร้านผูส้บืทอดกจิการ 

เล่าว่า ร้านอยูม่านานด้วยคณุภาพกาแฟแบบโบราณ

ตี๋หยก
หอมกลมกล่อม

ร้านอยูใ่นซอยศรธีรรมาธริาช 
ตรงข้ามซอยเจริญกรุง 12 

ใกล้สี่แยกเสือป่า มีโต๊ะเก้าอี้
เรยีงรายอยู่หลายสบิโต๊ะ

ใครผ่านเข้าไปจะได้กลิ่น
หอมของกาแฟโบราณ รวมถงึ

กลิ่นไข่ลวก และขนมปังปิงเนยนมที่ใช้ปิงแบบเตาถ่าน

ตี๋หยก
หอมกลมกล่อม

ร้
ใกล้สี่แยกเสือป่า มีโต๊ะเก้าอี้
เรยีงรายอยู่หลายสบิโต๊ะ

หอมของกาแฟโบราณ รวมถงึ

กอ
งบ

รร
ณ

าธ
กิา

ร       
ขา

วส
ด

10



นรสิงห วังพญาไท
ดื่มด�่ำควำมคลำสสิค

มีประวัติอันยาวนาน แต่เดิมตั้งอยู่มุมสนาม
เสอืป่า นบัเป็น “คาเฟ่” แห่งแรกของสยาม

ประเทศที่เกดิขึ้นในสมยัรชักาลที่ 6
ปัจจบุนัอยูใ่นอาคารเทยีบรถ วงั

พญาไท ภายในโรงพยาบาลพระ 
มงกุฎ ตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบ
ตะวนัตก

ยิง่ย  าปนพาหะ เจ้าของร้าน กล่าวว่า 
การตั้งชื่อร้านว่ากาแฟนรสิงห์ เพื่อเป็นเกียรติ
กับสถานที่แห่งนี้ที่มี
ประวัติ เมื่อลูกค้าเข้า
ม า จิ บ ก า แฟจ ะ ไ ด ้
สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ 
กบัเสยีงเพลงคลาสสคิ

เปดให้บริการตังแต่วันจันทร์- ุกร์ 

-  น  และวันเสาร์-อาทิตย์ 

-  น  โทร  - - 7

ส�าหรบักาแฟ คดัเลอืกสายพนัธุอ์ราบก้ิา 100  จากจงัหวดัน่าน เสร์ิฟทั้งร้อน-เยน็ 
ไม่ว่า เอสเปรสโซ่ คาปูชโิน่ เริ่มต้นด้วย 45 บาท  ส่วนชา น�าเข้าจากประเทศองักฤษ 

นอกจากนี้ยงัมอีาหาร-เค้กหน้าต่างๆ
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เอี๊ยะแซ
บรรยำกำศขลัง

ตังอยู่ในซอยพาดสาย เป็นร้านกาแฟ
โบราณรา้นหนึ่งที่เปน็ที่รูจ้กัของผูค้น

ในย่านเยาวราช
ส่วนคนย่านอื่นหลายคนดั้นด้นมา

เพื่อลองลิ้มชมิรสกาแฟโบราณที่ให้บรกิาร
ลกูค้ามากว่า 60 ปจากรุน่สูรุ่น่ เพื่อให้ได้
บรรยากาศต้นฉบับ แม้จะมีสาขาใน
ย่านอื่นด้วยแบรนด์กาแฟเอยีะแซกต็าม

เมื่อเข้าไปภายในร้าน จะเห็นป้าย
เก่าของร้านกาแฟเอยีะแซ ตามสโลแกนของร้านว่า คั่วสดๆ ชงใหม่ๆ วันต่อวัน  
บรรยากาศขลงัด้วยลูกค้าชาวจนี นั่งพูดคยุกนัเป็นภาษาจนี

ขณะที่การ
ตกแต่งร้านยัง
คงสภาพดั้งเดมิ 
ทั้ ง โต ๊ ะ - เก ้ าอี้ 
และภาพวาด
ตดิผนงั เหมอืน
กบัอยู่ในโรงเตี๊ยมโบราณในหนงัจนี

นอกจากมกีาแฟร้อน-เยน็ที่ชงแบบโบราณ เข้ม
ข้นถงึรสชาตขิองกาแฟโบราณแล้ว ยงัมโีอเลี้ยง ชา
เยน็ ขนมปังทาเนยนม กบัไข่ลวก ให้บรกิารด้วย 

เปดเวลา -  น  ทุกวัน

บรรย

ตั
ในย่านเยาวราช

เพื่อลองลิ้มชมิรสกาแฟโบราณที่ให้บรกิาร
ลกูค้ามากว่า 60 ปจากรุน่สูรุ่น่ เพื่อให้ได้
บรรยากาศต้นฉบับ แม้จะมีสาขาใน
ย่านอื่นด้วยแบรนด์กาแฟเอยีะแซกต็าม

เก่าของร้านกาแฟเอยีะแซ ตามสโลแกนของร้านว่า 
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FABB CAFE 

คัดเมล็ดกำแฟทั่วโลก

กิจการของคนรุ่นใหม่ ร้าน ABB CA E (แฟ็บบ์ 
คาเฟ่) ในซอยเอกมัย 12 โดดเด่นด้วย

คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่คัดมาจากทุกมุม
โลก มากกว่า 45 ชนดิ จนเป็นที่ตดิอกตดิใจ

แฟทั่วโลก

จการของคนรุ่นใหม่ ร้าน ABB CA E (แฟ็บบ์ 
คาเฟ่) ในซอยเอกมัย 12 โดดเด่นด้วย

คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่คัดมาจากทุกมุม

ของคอกาแฟโดยแท้
ร ้านแปรสภาพจากบ้าน 2 ชั้นให้

บรรยากาศเหมือนนั่งจิบกาแฟในบ้านของ
ตัวเอง ชั้นล่างมีมุมนั่งเล่นและ
โต๊ะสวนหลังบ้าน ส่วนชั้นสอง

ที่ร้านยงัมอีาหารให้บรกิาร รวมถงึ
การจ�าหน ่ายเมล็ดกาแฟที่ลูกค ้า
ต้องการคั่วให้หรอืบดให้กบัลูกค้าด้วย

เปดเวลา -  น  ทุกวัน 

โทร  - 7 - -

ชอบ มเีครื่องบดขนาดใหญ่วางโชว์ให้ลูกค้า
ได้เห็นถึงการคั่ว บดเมล็ดกาแฟชนิดต่างๆ 
เช่น เคนยาและบราซิลจะหอมกลิ่นผลไม้ 
แถบอนิโดนเีซยีจะออกเปรี้ยว ราคาเริ่มต้นที่ 
120 บาท ขึ้นอยู่กบัชนดิของกาแฟ

เป ิดเป ็นโรงเรียน
สอนการชงกาแฟ 
แล ะทุ ก วั น จ ะมี
ดนตรแีจ๊ซให้ฟงัในตอนกลางคนืด้วย

นั าภรณ์ จันทเขต ผู้จัดการร้านบอกว่า 
ทางร้านสั่งสายพันธุ์ของรสชาติกาแฟที่ลูกค้าชื่น
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เฮี้ยะไถกี่
เก่ำจริง-ไม่เก่ำเก็บ

เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ร้านหนึ่งบรเิวณแยก
วสิทุธกิษตัรยิ์ มอีายอุานามของร้านปา

เข้าไป 60 ปแล้ว เป็นที่รู้จักของคนกิน
กาแฟสดที่ชงแบบโบราณ

ภายในร้านคงบรรยากาศดั้งเดมิ ไม่ว่าเป็นโต๊ะหนิอ่อน เก้าอี้นั่ง ตู้โชว์ไม้ ที่เกบ็
ภาพบรรยากาศเก่าๆ รวมไปถงึถ้วยแก้วกาแฟใบใหญ่ อปุกรณ์ถ้วยใส่น�้าตาล-นมข้น-  
นมจดื ถ้วยน�้าชา บวกกบัภาพการนั่งคยุของบรรดาผู้สูงวยัที่จะมาพบปะกนัทกุวนั

กจิการสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น กระทั่งรุ่นที่ 4 

ต้องการเกบ็ภาพบรรยากาศเดมิๆ สมยัเมื่อ 60 ปก่อน โดยเฉพาะการใชก้าแฟสด สาย
พนัธุอ์ราบก้ิาและโรบสัต้า มาชงโดยใช้ถงุชงตามแบบดั้งเดมิในสตูร “เก่าจรงิ-ไม่เก่าเกบ็”

ขณะเดียวกันยังเดินตามยุคสมัยด้วยการใช้เครื่องชงกาแฟสมัยใหม่ แต่ยังคง
รสชาตทิี่เหมอืนเดมิตรงใจลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

นอกจากกาแฟและชา ยงัมอีาหารเช้า ไข่กระทะ ขนมปังปิง เริ่มที่ราคา 15 บาท
เปดให้บริการ -  น  ทุกวัน โทร  - - 7

สุวิชชา  คมนาธรรมโกมล กล่าวว่า  
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เปิดให้บรกิารมากว่า 50 ป ในซอย
เจริญกรุง 43 ตรงข้ามไปรษณีย์

กลาง ดจูากแก้วกาแฟในร้านลิ้ม
หยูฮงแล้วยืนยันได้ว่าเป็นอย่าง
นั้นจรงิ

ลิ้มหยูฮง
สูตรเข้มข้น 50 ปี

ไม่ว่าจะเป็นแก้วจบีห้าเหลี่ยม แก้วโค้ก ที่ใส่แก้ว ไม้คว�่าแก้ว รวมไปถงึโต๊ะหนิอ่อน 
เก้าอี้ไม้ทรงกลม ทกุอย่างค่อนข้างหายากแล้วในปัจจบุนั

อ�าไพบูลย์ สุวรรณจินดาชัย อาย ุ83 ปแล้ว ยงัดูแขง็แรง คอยชงกาแฟโบราณ 

โบราณสตูรเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อน
หรอืกาแฟเยน็ นอกจากนี้ยงัม ีชาร้อน ชา
เยน็ ราคาเริ่มต้นที่ 12 บาท และขนมปัง
ทรงกลมปิง ใส่เนยนมปิงในเตาถ่านให้
บรกิาร พร้อมไข่ลวกด้วย

เ ป ด ให ้

บริการตังแต่

เวลา 7 -

 น  หยดุ 

ทกุวนัอาทติย์

เจริญกรุง 43 ตรงข้ามไปรษณีย์
กลาง ดจูากแก้วกาแฟในร้านลิ้ม
หยูฮงแล้วยืนยันได้ว่าเป็นอย่าง

ลิ้มหยูฮง
สูตรเข้มข้น 50 ปี

อยู่หน้าเตาถ่านส�าหรับต้มน�้าร้อน โดย
ต้อนรบัลูกค้าเหมอืนสมยัก่อน

กบัสตูรกาแฟโบราณตั้งแต่เมื่อครั้ง 50 
ปก่อนยงัคงเป็นที่ตดิอกตดิใจของลูกค้าใน
ย่านนี้ และจากที่อื่น ว่ารสชาติกาแฟ
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ตุงฮู
ถือก�ำเนิด 140 ปี

เข้าไปในซอยสลีม 17 ประมาณ 20 เมตร จะ
พบตกึแถวสองชั้น รปูแบบสมยัเก่าอยูท่างฝัง

ขวามอื เป็นที่ตั้งของร้านกาแฟสดตงุฮู

ภายในมเีครื่องชงกาแฟโบราณ อายกุว่า 30 ป ในตู้
โชว์มเีมลด็พนัธุก์าแฟชนดิต่างๆ แต่ไม่ได้จดัโต๊ะนั่งไว้รบัรอง
ลูกค้า จงึเหมาะซื้อกลบับ้าน

ชยัวั น์ ที บรรณ 
อายุ 76 ป เจ้าของร้าน 
เผยว่า กาแฟตุงฮูถือเป็น
กาแฟคั่วบดยี่ห้อแรกของไทย 
ถอืก�าเนดิปพ.ศ.2413 รวมระยะ
เวลากว่า 140 ป ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นตนในยุค
ปัจจบุนัถอืว่าเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

ร้านแห่งแรกตั้งอยู ่แถวถนนเจริญกรุง เชิง
สะพานสลีม ปู่เหน็ฝรั่งชอบดื่มกาแฟกนั และพ่อก็
พดูภาษาองักฤษได้ด้วย จงึเปิดร้านกาแฟขึ้นมา สั่ง
กาแฟจากบราซลิโดยตรง ใช้ชื่อร้านกาแฟตงุฮ ูขาย
ดมีาก ต่อมาย้ายมาเปิดบนถนนสลีม และจากนั้น
ย้ายเข้ามาอยู่ในซอยสลีม 17 ได้ 12 ปแล้ว

ปัจจบุนัสั่งซื้อเมลด็พนัธุก์าแฟอราบก้ิามาจากเชยีงรายและพม่า ก่อนคดัเลอืกตาก
แห้งและคั่วเองตามกรรมวธิใีนโรงงานย่านอ่อนนชุ แล้วส่งขายให้ลูกค้า

จุดเด่นของกาแฟตุงฮูคือใครได้ลิ้มลองแล้วจะรู้ซึ้งถึงค�าว่ากาแฟโบราณอย่าง
แท้จริง ที่ขายดีคือเอสเปรสโซ่ ก.ก.ละ 480 บาท มีเดียม ก.ก.ละ 450 บาท เเละ

โคลมัเบยี ก.ก.ละ 650 บาท 
ส่วนขายเป็นแก้ว แบบเย็น
แก้วละ 30-40 บาท แบบร้อน 
25-30 บาท

เปด - 7  น  

ทุกวัน หยุดวันอาทิตย์ 

โทร  - - 7-

ภายในมเีครื่องชงกาแฟโบราณ อายกุว่า 30 ป ในตู้
โชว์มเีมลด็พนัธุก์าแฟชนดิต่างๆ แต่ไม่ได้จดัโต๊ะนั่งไว้รบัรอง

ชยัวั น์ ที บรรณ

อายุ 76 ป เจ้าของร้าน 
เผยว่า กาแฟตุงฮูถือเป็น
กาแฟคั่วบดยี่ห้อแรกของไทย 

เนดิปพ.ศ.2413 รวมระยะ
เวลากว่า 140 ป ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นตนในยุค
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โฮโร คอฟฟ
ชงด้วยโมก้ำพ็อตชงด้วยโมก้ำชงด้วยโมก้ำชงด้วยโมก้ พ็อต

เสร์ิฟกาแฟจากรถ Horo Co ee on Mobile        
ธรรมภล นวลโสภา ดดัแปลงรถกระบะ

คลาสสคิ มตี้นก�าเนดิที่อติาล ีแบ่งเป็นสามส่วน คอื 1.หม้อน�้า (หม้อส่วนล่าง) ไว้ใส่
น�้าและเป็นหม้อต้มแรงดนัไอน�้า 2.กรวยใส่กาแฟ มไีว้ใส่กาแฟและท�าหน้าที่กรองน�้า
กาแฟ และ 3.กาส่วนบน รองรบัน�้ากาแฟร้อนๆ จากในหม้อใบล่าง

หลกัการท�างานคอื เมื่อน�้าได้รบัความร้อนจะเกดิแรงดนัไอน�้าสะสมในตวัหม้อใบ
ล่าง ไอน�้าที่มีมากจะเริ่มดันน�้าร้อนๆ 
ผ่านทางก้นกรวยและค่อยๆ ซึมผ่าน
กาแฟ ที่ได้รสชาตทิี่เข้มข้นขึ้นมาสูด้่าน
บน กาแฟร้อน-เยน็ เริ่มต้นด้วยราคา 
35 บาท

เป็นร้านกาแฟ ประจ�าการ
ตรงข้ามตลาดบองมาร์เช่ 
ย่านประชานเิวศน์ 1

 คดัเลอืกเมลด็กาแฟสาย
พันธุ์อราบิก้าจากดอยช้างด้วย

ตัวเอง และใช้เครื่องต้มกาแฟแบบ   
โมก้าพ็อต (  ) เป็นลกัษณะกาหลายเหลี่ยมสดุแสนจะ

ให้บริการตังแต่เวลา -

 น  ทุกวัน โทร  - 7 -

 พร้อมทังให้บริการงานนอก

ส านที่ได้ 
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เป็นร้านเลก็ๆ ห้องแถวคหูาเดยีว SN  MAN C EE 
อยู ่หลังกระทรวงมหาดไทย ใกล้สมาคม

หอการค้าไทย ซอยราชบพธิ 1

ป็นร้านเลก็ๆ ห้องแถวคหูาเดยีว SN  MAN C EE 
อยู ่หลังกระทรวงมหาดไทย ใกล้สมาคม

หน้าร้านมเีตาปิงขนมปัง ถดัไปด้าน
หลงัเป็นเคาน์เตอร์ชงกาแฟ แม้ไม่หรหูรา
แต่ลกูค้าชื่นชอบคณุภาพของเมลด็กาแฟ
สายพนัธุ์อราบกิ้าจากดอยช้าง

บดิ ร อนิค�าฟ ูเจ้าของร้านอธัยาศยั
ดี นอกจากมีความรู้เกี่ยวกับกาแฟเป็น
อย่างดี เพราะที่บ้านปลูกกาแฟ โดย
พื้นเพเป็นคน อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย อยู่

ไม่ไกลจากดอยช้าง แหล่งปลูกกาแฟชั้นยอดของเมอืง
ไทย ยังเคยท�างานเป็นลูกจ้างร้านกาแฟชื่อดังอยู่นาน 
จนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมั่นใจว่ามีทุกอย่างครบ
วงจร จงึเปิดร้านกาแฟเป็นของตวัเอง กจิการลงตวั ณ 
ที่แห่งนี้กว่า 5 ป

ทุกเดือนจะขึ้นไปเอาเมล็ดกาแฟที่บ้านซึ่งมีโรงคั่ว

สโนวแมน คอฟฟ
คุณภำพเข้มจำกดอยช้ำง

เมล็ดกาแฟ คั่วได้หลายระดับ ไม่ว่าคั่ว
อ่อน คั่วปานกลาง หรอืคั่วแก่ มาเสริ์ฟให้
ลกูค้าได้จบิกาแฟดีๆ  กาแฟร้อนแก้วละ 30 
บาท เยน็ 35-40 บาท ยงัมขีนมปังปิงทา
เนยนมกนิแกล้มด้วย

เปดให้บริการ -  น  ทุก

วัน โทร  - -  
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ไล-บรา-รี่
ห้องสมุดกำแฟ

มี ชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาคอกาแฟชาวกรุง ร้าน
ไล-บรา-รี่ (Li-bra-ry) เป็นบ้าน 2 ชั้นหลงัเลก็ๆ แทรก

ตวัอยูท่่ามกลางความวุน่วาย ในย่านธรุกจิของ ถ.สขุมุวทิ 
24 ตรงแยกซอยเมธนีเิวศน์ ด้านขวามอื

การตกแต่งในสไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่น ใช้สีเอิร์ธโทนตัดกับโทน
สขีาว รอบร้านเป็นกระจกใส มองเหน็ต้นไม้ด้านนอก ให้ความ
รู้สกึโล่งโปร่ง สบาย ทั้งชั้นล่างและชั้นบน

ปานใจ เภตรา เจ้าของร้าน คดัเมลด็กาแฟสายพนัธุ์
อราบิก้า 100  ชงเสิร์ฟกาแฟร้อน-เย็นนานาชนิด      
รสกาแฟเข้ม ไม่เน้นหวาน ถ้วยแปลกตา คอื ลาเต้โบวล์ 
เสริ์ฟมาในชามแบบญี่ปุ่น ยกซดให้สะใจ

นอกจากนี้ยงัมเีบเกอรี่รสเยี่ยม โดยเฉพาะ ไลบรารี่
ว าฟ เฟ ิ ล  เป ็ น
วาฟเฟ ิลใบเตย
สตูรพเิศษของรา้น 
โดดเด ่นด ้วยรูป
ทรงและรสชาติที่
ไม่หวานเกนิไป

จดุเด่นที่สดุของร้านอกีอย่างคอื หนังสือ  เป็นที่มาของการตั้งชื่อว่า Li-bra-ry - 
ห้องสมดุ จงึมหีนงัสอืให้ได้อ่านหลายแนว จบิกาแฟไป อ่านหนังสอืเล่มโปรดไป

ราคาเครื่องดื่มและขนม เริ่มต้นที่ 7 -  บาทขนไป เปดให้บริการทุกวัน 

ตังแต่เวลา -  น  โทร  - - 7
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