
 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
            
  

 

 

  

  

 

 

       
   

 

 
 

 

Set : A  Luncheon or Dinner 
Choose  10 Item 

Meat Dish  8  Item 
Dessert   2  Item 

850 Baht 

Set : B  Luncheon or Dinner 
Choose  15 Item 

Meat Dish  12  Item 
Dessert   3  Item 

1,000 Baht 

Remark: This price includes soft drink and place already. 
 : We reserve the right to change price without prior notice. 



 

 

 

 

THAI FOOD 
 ข้าวตังหน้ากระเพรากุ้งหรือไกห่รือหมู Rice cracker with basil and shrimp or chicken or pork 

 กระทงทองหมี่กรอบชาววัง Golden Cockerel with fried rice noodles 
 กระทงทองพล่ากุ้ง Golden Cockerel with Spicy Shrimp 
 กระทงทองหน้าพะแนงไก่หรือหมู Golden Cockerel in red curry with chicken or pork 
 หมูย่างหรือไก่ย่างหรือเนื้อย่าง ราดน้้าจ้ิมแจ่ว Pork or chicken or roast beef with dip Northeast 
 ลาบหมูหรือลาบไก่ทอดสไตล์ค็อกเทล                 Spicy pork or chicken cocktail 
 ไข่นกกระทาลูกเขย Quail eggs with tamarind sauce 
 ปอเปี๊ยะทอดไส้ลาบไก่ หรือหมู Spicy chicken or pork in fried spring rolls 
 ก๋วยเตี๋ยวห่อหมูหรือไก่สับน้้าจิ้มซีฟู๊ด                      Noodles wrapped pork or chicken with seafood sauce 
 ปลาหมึกทอด หรือกุ้งทอด ราดซอสเขียวหวาน        Fried squid or shrimp with green curry sauce 
 น้้าตกหมูย่างเสิร์ฟในช้อน Spicy pork roast served on a spoon 
 ถุงทองไส้หมู Gold bag with pork 
 ขนมปังทอดหน้าหมู หรือไก่ Fried bread with chicken or pork 
 หรุ่มชาววัง Loom 
 กุยช่ายเสวยเสิร์ฟในช้อน Chinese Chive Dumplings 
 ข้าวเกรียบปากหม้อ Steamed rice-skin dumplings 
 ทอดมันปลากรายแครอท Fried Fish-paste balls 
 หมูสะเต๊ะ  หรือ  ไก่สะเต๊ะ Pork or Chicken Satay with Peanut Sauce 
 ทอดมันกุ้ง Deep fried shrimp cakes 
 เนื้อไก่ หรือเนื้อหมูทอดกระเทียมพริกไทย                 Fried chicken or pork with garlic and pepper 
JAPANESE FOOD 
 ซูชิ,ไก่คาราเกะ หรือ ทาโกยาก ิ  Sushi, Chicken Kara Kay or Takoyaki 
 ไก่ย่างราดซอสเทอริยากิ Roast chicken with Teriyaki sauce 

 ข้าวญี่ปุ่นอบเผือกเสิร์ฟในช้อน Baked potatoes with Japanese rice 

 สลัดผักกุ้งและไข่กุ้งน้้าสลัดงาญี่ปุ่น Shrimp salad with sesame oil Japan 
 ซุปเห็ดเข็มทอง Enoki Mushroom Soup 
 ยากิโซบะแฮม Yakisoba with ham 
 สุก้ีแห้งปลาหมึก หรือกุ้ง Suki squid or shrimp 
 เห็ดรวมย่างซอสเทอริยากิ Mushrooms Grilled teriyaki sauce 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
CHINESE FOOD 
 ขนมจีบกุ้ง หรือ หมู หรือ ปู Shrimp dumplings or pork or crab 
 ฮะเก๋ากุ้ง Shrimp har-gow 
 เกี๊ยวซ่าทอด หรือนึ่ง Jiaozi fried or steamed 
 ปลาเก๋าทอดราดซอสเปรี้ยวหวาน Fried fish with sweet and sour sauce 
 ปลากะพงทอดราดซอสสามรส           Sea bass with three flavor sauces 
 ปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊ว Dolly steamed fish with soy sauce 
 ปลาทับทิมนึ่งมะนาว Steamed fish with lemon 
 ปลากระพงผัดขึ้นฉ่าย Sea bass with fried celery 
 ย้าเซี่ยงไฮ้กับปลาน่ึงงาด้า Spicy fish salad with sesame Shanghai noodles 
 ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ Fried chicken with cashew nuts 
 เนื้อไก่อบเหล้าแดง Roasted chicken with red wine 
 กุ้งอบวุ้นเส้น Baked shrimp vermicelli 
 กุ้งนึ่งมะนาว Steamed shrimp with lemon 
 บะหมี่หมูแดงย่างน้้าผึ้ง Grilled pork with noodles and honey 
 บะหมี่อบกุนเชียง Noodles baked with sausage 
 ผัดหม่ีซัวะเนื้อปู Fried Noodle with crab meat 
 ข้าวผัดธัญพืชเสิร์ฟในช้อน Fried rice cereal serving spoon 
 ข้าวผัดปู หรือกุ้งเสิร์ฟในช้อน       Fried rice with crab or shrimp served on a spoon 
VIETNAMESE FOOD 
 เปาะเปี๊ยะทอดน้้าจิ้มแครอท Spring rolls with dipping carrot sauce 
 พันหอมน้้าจิ้มใส Vegetables wrapped pork with sauce 
 กุ้งทอดกับซอสตะไคร้ Fried shrimp with lemongrass sauce 
 เปาะเปี๊ยะเวียดนามหมูย่างน้้าจิ้มมะขาม Vietnamese rolls with roast pork and tamarind sauce 
 เปาะเปี๊ยะเวียดนามหมูยอน้้าจิ้มซีฟู๊ด       Vietnamese rolls with pork and seafood sauce 
 เปาะเปี๊ยะเวียดนามทูน่าน้้าจิ้มซีฟู๊ด         Vietnamese roll with tuna and seafood sauce 
ITALIAN FOOD 
 สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าเห็ดและแฮมกรอบ                 Spaghetti Carbonara 
 สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ หมูหรือไก ่หรือซีฟู๊ด หรือไส้กรอก  Spaghetti with tomato sauce 
 สปาเก็ตตี้ไวท์ครีมซีฟู๊ด Spaghetti with seafood and white cream 
 สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมา หมู หรือไก ่หรือซีฟู๊ด      Spaghetti with spicy basil fried and pork / chicken / seafood 
 มักกะโรนีอบชีส Baked Macaroni and Cheese 
เส้นท้ังหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้  สปาเกตตี้เส้นด า, พาสต้าเส้นด า, พาสต้าเส้นปกติ, มักกะโรนี, ฟูซิลี, ลิงกัวนี่ 

 
  



 

 
 
 
 
 

PIZZA 
 พิซซ่าหน้าฮาวายเอียนหรือปลาแซลมอนรมควัน  Hawaiian Pizza, Pizza with smoked salmon 
 พิซซ่าหน้าไส้กรอกอิตาเลี่ยนโรยชีส                                          Italian sausage pizza with cheese 
 พิซซ่าหน้าซีฟู๊ด ,ผักโขมชสี  Pizza with seafood, cheese and spinach 
SALAD 
 สลัดปลาแซลมอนรมควัน                                                              Smoked salmon salad 
 สลัดครีมอโวคาโดกุ้ง Shrimp salad with avocado cream 
 สลัดแอปเปิ้ลแดงใส่แฮมกรอบ                                                       Apple salad with crispy ham 
 สลัดไข่นกกับซอสฮอลลองเดซ Egg salad with Hollandaise Sauce 
 สลัดเนื้อปูครีมมะนาว Crab salad with lemon cream  
STARTER & CANAPE 
 เบคอนห่อกุ้งทอดราดน้้าจิ้มซีฟู๊ด     Bacon wrapped shrimp with seafood sauce 
 เบคอนห่อไส้กรอกทอดราดซอสค็อกเทล Bacon wrapped sausages fried with Cocktail sauce 
 คานาเป้หน้ากุ้งและไข่กุ้ง Canapés shrimp with shrimp eggs 
 คานาเป้หน้าไข่นกกระทาและไข่กุ้ง Canapés with quail eggs and shrimp 
 คานาเป้หน้าสลัดทูน่า,ปลาแซลมอนรมควัน        Canapés with tuna salad, smoked salmon 
 คานาเป้หน้าสลัดปลาหมึกทาโกะ                       Canapés with octopus salad 
 คานาเป้หน้ามะเขือเทศอบชีส           Canapés with tomatoes baked with cheese 
 กุ้งทอดดิปซอสอันดาลูช Dip shrimp sauce Andalusia 
 กุ้งทอดกับซอสตะไคร้เลมอน                              Fried shrimp with lemon grass sauce 
 กุ้งย่างกับทรอปิคัลซาลซา Grilled shrimp with tropical salsa 
 ปลาหมึกย่าง หรือกุ้งย่างราดน้้าจิ้มซีฟู๊ด       Grilled octopus or grilled shrimp with Seafood sauce 
 ปลาทอดฟิส แอนด์ ซิฟ                                      Fish and Chips 
 หอยแมลงภู่ชิลีทอดเสิร์ฟสไตล์ค็อกเทล               Fried mussels with cocktail sauce 
BAKED / GRILLED 
 หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีสหรืออบซอสซีฟู้ดส์ Baked New Zealand Mussels or with Seafood sauce 
 หอยแมลงภู่อบซอสไวน์ขาว Baked mussels with white wine sauce 
 หอยเชลล์อบชีส Scallops baked with cheese 
 หอยเชลล์ย่างกับซอสเพรสโต้ Grilled scallops with pesto sauce 
 ผักโขมอบชีส Spinach with cheese baked 
 ลาซานญ่าบาโลเนสไก่ Lasagna Bolognese with chicken 
 ไส้กรอกรมควันย่างเสิร์ฟกับซอสค็อกเทล            Smoked sausage grilled and with cocktail sauce 

 
  



 

 
 
 
 

STEAK 
 สเต็กหมูหรือไก่ราดซอสแบล็คเบอรี่ Pork steak or chicken with black berry sauce 
 สเต็กหมูหรือไก่ราดซอสราสเบอรี่ Pork steak or chicken with raspberry sauce 
 สเต็กหมูหรือไก่ราดซอสพริกไทยด้า Pork steak or chicken with black pepper sauce 
 สเต็กหมูหรือไก่ราดซอสครีมเห็ดไวน์แดง Pork steak or chicken with mushrooms cream red wine 
 สเต็กหมู หรือไก่ราดซอสครีมบีทรูท Pork steak or chicken with cream sauce, beetroot 
 สเต็กปลาดอลลี่กับทาทาร์ซอส Dolly Fish Steak with tartar sauce 
 สเต็กปลาดอลลี่กับซอสไวท์ครีมเห็ดไวน์ขาว Dolly Fish Steak mushroom cream sauce white wine 
 ปลาแซลมอนย่างกับซอสมะม่วง Grilled salmon with mango sauce 
 ปลาแซลมอนย่างกับซอสพริกไทยด้า Grilled salmon with black pepper sauce 
 ปลาแซลมอนย่างกับทรอปิคัลซาลซา Grilled salmon with tropical salsa 
BOUCHEE & BAGUETTE 
 บูเช่ต์หน้าพะแนงไก่ หรือหมู Bouchee red curry with chicken or pork 
 บูเช่ต์หน้าเขียวหวานไก่  Bouchee with chicken curry 
 บูเช่ต์หน้ากุ้งซอสพริกไทยด้า  Bouchee shrimp with black pepper sauce 
 บาแก็ตหน้าแฮมทรอปิคัลซาลซ่า Baguette with ham and tropical salsa 
 บาแก็ตหน้าสลัดกุ้งครีมมินท์ Baguette shrimp salad with mint cream 
 บาแก็ตหน้าสลัดไก่อบหรือหมูอบ Baguette with chicken salad or roast pork 
 บาแก็ตหน้าสลัดแซลมอนรมควัน  Baguette with smoked salmon salad 
 เอแคร์ไส้สลัดกุ้ง ,ปลาแซลมอนรมควัน  Eclair with shrimp salad, smoked salmon 
 เอแคร์ไส้ทรอปิคัลซาลซ่า  Eclair with tropical salsa 
TART, SANDWICH, BURGER MINI 
 ทาร์ตหน้าย้าทรอปิคัลซาลซา Tart with tropical salsa 

 ทาร์ตหน้าพะแนงไก่  หรือหมู Tart red curry with chicken or pork 

 ทาร์ตหน้าลาบไก่  หรือหมู Tart with spicy chicken or pork 

 มินิคลับแซนด์วิชแฮมหรือไก่อบหรือหมูอบ Mini club sandwich with ham roast chicken or roast pork 

 แซนด์วิชปลาแซลมอนรมควัน                 Smoked Salmon Sandwiches 

 แซนด์วิชแฮมชีสหรือทูน่าสลัด                                                                                                 Ham and cheese sandwich or Tuna Salad Sandwich 

 แซนด์วิชสลัดปลาอบโรสแมรี่                                   Baked fish sandwich with rosemary 

 มินิเบอเกอร์ไก่อบหรือหมูอบ                                         Mini burgers with roast chicken or roast pork 

 มินิเบอเกอร์สลัดทูน่าหรือแฮมชีส                                     Mini burgers with tuna salad or ham and cheese  

 มินิเบอเกอร์ไก่ หรือหมู Mini burgers with salads chicken or pork 
 มินิเบอเกอร์ปลาอบ                                                Mini burgers with baked fish 

 
  



 

 
 
 
 

OTHER 
 มันบดราดซอสเกรวี่                                          Mashed potatoes with gravy sauce 

 บูร์ริโต้ซอสไก่ หรือซอสหมู                                    Burrito with chicken or pork sauce 

 เบคอนห่อเนื้อหมู หรือไก่ราดซอสบาร์บีคิว Bacon-wrapped pork or chicken BBQ sauce 

 ริซอลโตกับหอยเชลล์หรือกุ้งย่าง Risotto with grilled scallops or prawns 

 กุ้งย่างพริกปาปิก้ากับโคเซอรอล์                            Grilled prawns with a chili spin and Cole slaw 

 เป็ดย่างกับซอสส้ม                                                Roast duck with orange sauce 

 มินิเบอเกอร์ไก่ หรือหมู                                          Mini Burgers chicken or pork 

 หอยเชลล์กับสลัดส้มโอ                                         Scallops with grapefruit salad 

 บาร์บีคิวหมู หรือไก่                                               BBQ pork or chicken 

 ย้าตะไคร้กุ้งสดเสิร์ฟในช้อน                                   Lemongrass shrimp salad served on a spoon 

 ผัดไทไข่ม้วน                                                         Fried eggs wrapped Pad Thai 

 ไข่ม้วนห่อพะแนงไก่  หรือหมู                                 Fried egg rolls wrapped in red curry chicken or pork 

INTER DESSERT 

□ วาฟเฟิลราดซอสแอปเปิ้ลชินนามอนหรือ ซอสช็อคโกแลตหรือ ซอสสตรอว์เบอร์รี่หรือ ซอสกีวี่ 
Waffle Cinnamon Apple Sauce or Chocolate or strawberry or Kiwi 

□ บัตเตอร์เค้กราดซอสราสเบอร์รี่หรือ ซอสสตรอว์เบอร์รี่    Butter cake with raspberry or Strawberry sauce 

□ คัพเค้กครีมสตรอวืเบอร์รี่หรือ ครีมส้มหรือ ครีมช็อคโกแลต Cupcakes strawberry or  chocolate or orange cream 

□ บราวนี่ราดซอสสตรอว์เบอร์รี่หรือ ซอสราสเบอร์รี่   Brownie with strawberry or raspberry sauce 

□ บราวนี่อัลมอนด์ หรือ บานอฟฟี่ หรือ เมอแรงค์       Almond brownies or Banoffee or Meringue 

□ มาร์ชเมโล่วราดซอสช็อคโกแลตหรือ ซอสสตรอว์เบอร์รี่       Marshmallow with Chocolate sauce or strawberry 

□ มัฟฟินรวมรส   Muffin, chocolate, coffee, vanilla 

□ ทาร์ตกีวี่ หรือ ส้มแมนดารินหรือ แบล็คเบอร์รี่หรือ ราสเบอร์รี่หรือ บลูเบอร์รี่หรือ สตรอว์เบอร์รี่ 
Tart Kiwi or Strawberry or Blueberry or raspberry or blackberry or mandarin orange.   

□ รวมผลไม้ฟองดูว์ fruit fondue หรือ มินิโรลต่างๆ Mini Cake Rolls หรือ เอแคลร์ครีมวานิลลา Eclair vanilla  

□ บรูเช่ต์หน้าครีมมะพร้าวหรือ หน้าแอปเปิ้ลชินนามอนหรือ หน้าลูกพีชหรือ หน้าฟรุ๊ตค็อกเทล 
Bouchee coconut cream or Cinnamon Apple or Peach or Fruit cocktail 

□ กล้วยหอมอบคาราเมลกาแฟ หรือซอสช็อคโกแลต 
Bake banana caramel coffee or chocolate sauce 

□ เค้กสตรอว์เบอร์รี่หรือ ช็อคโกแลตหรือ คาปูชิโน่หรือ กีวี่หรือ ส้ม 
Cakes, strawberry or chocolate or cappuccino or Kiwi or Orange. 

□ โยเกิร์ตดีไลท์สตรอว์เบอร์รี่ หรือ บลูเบอร์รี่     Yogurt Delight Strawberry / Blue Berry 
 
  



 

 
 
 

 

 

 

THAI DESSERT 

 ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ Sticky Pages 
 ข้าวเหนียวมะม่วงสุกหลากสี                                   Sweet sticky rice with mango 
 ข้าวเหนียวล้าไยหรือลิ้นจี่หลากสี                             Sweet Sticky Rice with Longan or litchis 
 ขนมชั้นดอกกุหลาบ                                                Layer Sweet Cake Roses 
 รวมขนมไทย 3 รายการ  (ทองเอก ,เสน่ห์จันทร์ ,จ่ามงกุฎ   )

           
Thai dessert sample 3 item 

 ทับทิมกรอบกะทิอบควันเทียน                                 Tub Tim Grob 
 สลิมน้้ากะทิ                                            Sweet-noodles in coconut milk syrup 
FRUIT 
 ผลไม้รวมเสียบไม้ 3รายการ (แล้วแต่ฤดูกาล)  Seasoning Fruit 

 สตรอเบอรี่ ,องุ่นด้า ,แอปเปิ้ลเขียว  Mixed Fruit 

 แคนตาลูป  Cantaloupe 

 สัปปะรด     Pineapple 

 ชมพู่ทับทิมจันทร์  Rose apple 

 มะม่วงมัน  Mango 

 แก้วมังกรเนื้อขาว หรือแดง Dragon fruit 

 ลิ้นจี่ลอยแก้วในน้้าสตรอเบอรี่  Lychee in strawberries syrup 

 ล้าไยลอยแก้วในน้้าส้ม  Longan in orange syrup 

 ทรอปิคัลในน้้าหวานโซดา   Tropical in sweet soda 


