
For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: catering@s31hotel.com www.s31hotel.com 

 
International Cocktail  1,180 Baht. /Per Person  

Wedding Menu Design1. 
Including Soft drink 

 
Snacks special  

 Potatoes Chips / Deep-fried Peanuts / Deep-fried Prawns Crackers / Bread stick 
Cold Hors d’ oeuvres (Please select 3 items) 

 Skewer melon with  ham and cherry tomato   แคนตาลปุ หมแูฮม มะเขอืเทศ เสยีบไม ้
 Cheddar cheese and olive on focaccia bread  ชสี มะกอกดอง บนขนมปังฟอกาเซยี 
 Roasted duck bread with orange sauce  in cup          อกเป็ดรมควันกบัซอสสม้ 
 Vietnam pork sausage salad in pita bread  สลัดหมยูอในแป้งพติา้ 
 Stuffed chicken burger in hotdog bun sandwich  แซนดว์ชิไกใ่นขนมปังฮอดดอก 
 Classic boiled shrimp cocktail sauce   กุง้ลวกซอสค็อกเทล 
 Assorted canapé with condiment    คานาเป้รวมตา่งๆ 
 Smoked salmon in spoon    ปลาแซลมอ่นรมควนัในชอ้น 
 Potato salad with shrimp eggs in spoon   สลัดมันกบัไขกุ่ง้ในชอ้น 
 Sala salad with cheddar cheese in cup   สลัดซนัซา่รใ์นถว้ย 
 Smoked salmon and shrimp egg with cream cheese on focaccia bread  

ปลาแซลมอ่นรมควนักบัไขกุ่ง้ ครมีชสี บนขนมปังฟอกาเซยี 
 Boiled shrimp and cream cheese on focaccia bread กุง้ตม้กบัครมีชสีบนขนมปังฟอกาเซยี 
 Bacon rool with carrot and cucumber stick Cesar sauce เบคอ่นสอดไสแ้ตงกบัแครอทซซีา่รซ์อส 

Cold Hors d’ oeuvres European (Please select 2 items 
 California  roll  seaweed with shrimp eggs                     แคลฟิอรเ์นยียําสาหรา่ยกบัไขกุ่ง้ 
 Boiled fish with chili in glass              ปลาลวกซอสซฟีู๊ ด 
 Sautéed shrimp with herb    กุง้ผัดกบัเครือ่งเทศ  
 Skewer cooked ham and pineapple mustard sauce หมแูฮมกบัสปัปะรดซอสมัสตราด 
 N.Z fresh mussel with lemon chilli sauce    หอยนวิซแีลนดซ์อสซฟีู๊ ด 
 Tuna or fish salmon sashimi    ปลาทนู่า หรอืปลาแซลมอ่นซาซมิ ิ
 Cold soba soya soup in cup    โซบะเย็นในถว้ย  
 Sautéed pork ball with herb and cheese   หมบูดผัดเครือ่งเทศกบัชสี 

 Cold Hors d’ oeuvres Thai (Please select 2 items 
 Spicy minced chicken or pork salad in spoon  ลาบไก ่หรอื หมใูสใ่นชอ้น 
 Rice cracker with minced chicken and shrimp dip            ขา้วตง้หนา้ตัง้ 
 Squid salad chilli sauce     ยําปลาหมกึ 
 Kratong-thong with minced chicken or rice crispy  กระทงทองไสไ้ก ่หรอืหมีก่รอบในกระทง 
 Stuffed Vietnamese pork sausage with noodle and vegetables หมยูอลยุสวน 
 Crab stick and salmon salad with row mango  ยําปอูดักบัปลาแซลมอ่นหนา้มะมว่ง 
 Grilled pork neck and cucumber salad with herb             ยําคอหมยูา่งน้ําตกแตงกวา 
 Spicy salmon or tuna fish salad with Thai style   ยําปลาแซลมอน หรอืปลาทนู่า 
 Stuffed crab stick with noodle and vegetables  ปอูดัลยุสวน 
 Spicy tuna salad and herb in spoon   พลา่ปลาทนู่าในชอ้น 

Thai Hot Savories (Please select 2 items) 
 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะทอดไสผั้ก 
 Deep fried fish patties     ทอดมันปลา 
 Deep fried chicken wing with Thai herb   ปีกไกท่อดสมนุไพร 
 Deep fried minced chicken or pork on bread  ขนมปังหนา้ไก ่หรอื หมทูอด 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: catering@s31hotel.com www.s31hotel.com 

 
 

International Cocktail 1,180 Baht. /Per Person 
Wedding Menu Design1. 

Including Soft drink 
 Deep fried taro and sweet corn with peanut dip sauce ขา้วโพดกบัเผอืกทอดซอสถ่ัว 
 Deep fried samosa vegetable    ซาโมซา่ไสผั้กทอด 
 Shrimp bag      ถงุทอง 
 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 
 Deep fried shrimp patties    ทอดมันกุง้ 
 Deep fried pork or chicken ball  with chili sauce  ลกูชิน้หมหูรอืไกท่อดซอสพรกิ 
 Deep fried pork sun dry     หมทูอดแดดเดยีว 

European Hot Savories (Please select 3 items) 
 Barbecued marinated chicken or pork    ไก ่หรอื หมบูารบ์คีวิเสยีบไม ้
 Deep fried mini sausage with BBQ. sauce  ไสก้รอกทอดซอส บาบคีวิ 
 Deep fried pork gyoza      เกี๊ยวซา่ไสห้มทูอด 
 Pork mini pork or chicken burger   มนิเิบอรเ์กอรห์ม ูหรอื ไก ่
 Deep fried chicken nugget     นัทเก็ตไกท่อด 
 Deep fried  sausage with bacon         ไสก้รอกพันเบคอ่นทอด 
 Baked mussel with mozzarella cheese   หอยแมลงภูอ่บชสี 
 Tempura calamari      ปลาหมกึชปุแป้งทอด 
 Deep fried surimi scallops    หอยเชลชปุเกล็ดขนมปังทอด 
 Deep fried fish finger     ปลาชปุเกล็ดขนมปังทอด 
 Mini burger pork or chicken    มนิเิบอรเ์กอรห์ม ูหรอืไก ่
 Tempura mixed vegetable    เทมปรุะผักรวม 
 Deep fried chicken  finger    ไกช่ปุเกล็ดขนมปังทอด 

Bakery Hot Savories (Please select 3 items) 
 Mini sausage roll     มนิซิอสเซทโรล 
 Mini pizza sausage or ham    มนิพิซิซา่ไสก้รอก หรอื แฮม 
 Spinach and smoked salmon Quiche   คชิแซลมอนรมควันกบัผักโขม 
 Croissant stuff mushroom and cheese   เห็ดกบัชสีครัวซอง 
 Tuna fish puff      พัพฟ์ไสป้ลาทนู่า 
 Red bean bun      ขนมไสถ่ั้วแดง 
 Chicken pot pies      พายไก ่
 Mini ham cheese croissant     ครัวซองไสแ้ฮมกบัชสี 
 Mini seafood pizza                                                       พซิซา่ซฟีู๊ ด 
 Mini ham bun      มนิแิฮมบัน 
 Quiche spinach and salmon    คชีผักขมกบัปลาแซลมอ่น 

Cocktail Dessert (Pease select 5 items) 
 Assorted Thai Desserts      ขนมไทยชาววังหลากชนดิ 
 Thai pandan noodles with coconut milk in glass  ลอคชอ่งน้ํากะทใินแกว้ 
 Rainbow jelly noodle with jasmine scented coconut milk  ซาหริม่ในแกว้ 
 Assorted Tropical fruits in Season   ผลไมส้ดนานาชนดิ 
 Assorted Cakes       ขนมเคก้รวมรส 
 Mini fruit tart      ทารต์ผลไม ้
 E-Clair        เอแคลร ์
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International Cocktail 1,180 Baht. /Per Person 
Wedding Menu Design1. 

Including Soft drink 
 
 Assorted musses     มสูนานาชนดิ 
 Jelly mixed fruit                                                          แยลลีร่สผลไมร้วม 
 Water chestnut with syrup and coconut milk in glass ทับทมิกรอบในแกว้ 
 Jelly Mixed fruit  in glass                                              แยลลีผ่ลไมร้วมในแกว้ 
 Chocolate mousse in glass                                           ชอคโคแลตมสูในถว้ยแกว้       



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: catering@s31hotel.com www.s31hotel.com 

 
International Cocktail  1,280 Baht. /Per Person  

Wedding Menu Design2. 
Including Soft drink 

 
Snacks special  

 Potatoes Chips / Deep-fried Peanuts / Deep-fried Prawns Crackers / Bread stick 
Cold Hors d’ oeuvres (Please select 4 items) 

 Skewer melon with  ham and cherry tomato   แคนตาลปุ หมแูฮม มะเขอืเทศ เสยีบไม ้
 Cheddar cheese and olive on focaccia bread  ชสี มะกอกดอง บนขนมปังฟอกาเซยี 
 Roasted duck bread with orange sauce  in cup          อกเป็ดรมควันกบัซอสสม้ 
 Vietnam pork sausage salad in pita bread  สลัดหมยูอในแป้งพติา้ 
 Stuffed chicken burger in hotdog bun sandwich  แซนดว์ชิไกใ่นขนมปังฮอดดอก 
 Classic boiled shrimp cocktail sauce   กุง้ลวกซอสค็อกเทล 
 Assorted canapé with condiment    คานาเป้รวมตา่งๆ 
 Smoked salmon in spoon    ปลาแซลมอ่นรมควนัในชอ้น 
 Potato salad with shrimp eggs in spoon   สลัดมันกบัไขกุ่ง้ในชอ้น 
 Sala salad with cheddar cheese in cup   สลัดซนัซา่รใ์นถว้ย 
 Smoked salmon and shrimp egg with cream cheese on focaccia bread  

ปลาแซลมอ่นรมควนักบัไขกุ่ง้ ครมีชสี บนขนมปังฟอกาเซยี 
 Boiled shrimp and cream cheese on focaccia bread กุง้ตม้กบัครมีชสีบนขนมปังฟอกาเซยี 
 Bacon rool with carrot and cucumber stick Cesar sauce เบคอ่นสอดไสแ้ตงกบัแครอทซซีา่รซ์อส 

Cold Hors d’ oeuvres European (Please select 3 items 
 California  roll  seaweed with shrimp eggs                     แคลฟิอรเ์นยียําสาหรา่ยกบัไขกุ่ง้ 
 Boiled fish with chili in glass              ปลาลวกซอสซฟีู๊ ด 
 Sautéed shrimp with herb    กุง้ผัดกบัเครือ่งเทศ  
 Skewer cooked ham and pineapple mustard sauce หมแูฮมกบัสปัปะรดซอสมัสตราด 
 N.Z fresh mussel with lemon chilli sauce    หอยนวิซแีลนดซ์อสซฟีู๊ ด 
 Tuna or fish salmon sashimi    ปลาทนู่า หรอืปลาแซลมอ่นซาซมิ ิ
 Cold soba soya soup in cup    โซบะเย็นในถว้ย  
 Sautéed pork ball with herb and cheese   หมบูดผัดเครือ่งเทศกบัชสี 

 Cold Hors d’ oeuvres Thai (Please select 3 items 
 Spicy minced chicken or pork salad in spoon  ลาบไก ่หรอื หมใูสใ่นชอ้น 
 Rice cracker with minced chicken and shrimp dip            ขา้วตง้หนา้ตัง้ 
 Squid salad chilli sauce     ยําปลาหมกึ 
 Kratong-thong with minced chicken or rice crispy  กระทงทองไสไ้ก ่หรอืหมีก่รอบในกระทง 
 Stuffed Vietnamese pork sausage with noodle and vegetables หมยูอลยุสวน 
 Crab stick and salmon salad with row mango  ยําปอูดักบัปลาแซลมอ่นหนา้มะมว่ง 
 Grilled pork neck and cucumber salad with herb             ยําคอหมยูา่งน้ําตกแตงกวา 
 Spicy salmon or tuna fish salad with Thai style   ยําปลาแซลมอน หรอืปลาทนู่า 
 Stuffed crab stick with noodle and vegetables  ปอูดัลยุสวน 
 Spicy tuna salad and herb in spoon   พลา่ปลาทนู่าในชอ้น 

Thai Hot Savories (Please select 3 items) 
 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะทอดไสผั้ก 
 Deep fried fish patties     ทอดมันปลา 
 Deep fried chicken wing with Thai herb   ปีกไกท่อดสมนุไพร 
 Deep fried minced chicken or pork on bread  ขนมปังหนา้ไก ่หรอื หมทูอด 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222       
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International Cocktail 1,280 Baht. /Per Person 
Wedding Menu Design2. 

Including Soft drink 
 Deep fried taro and sweet corn with peanut dip sauce ขา้วโพดกบัเผอืกทอดซอสถ่ัว 
 Deep fried samosa vegetable    ซาโมซา่ไสผั้กทอด 
 Shrimp bag      ถงุทอง 
 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 
 Deep fried shrimp patties    ทอดมันกุง้ 
 Deep fried pork or chicken ball  with chili sauce  ลกูชิน้หมหูรอืไกท่อดซอสพรกิ 
 Deep fried pork sun dry     หมทูอดแดดเดยีว 

European Hot Savories (Please select 3 items) 
 Barbecued marinated chicken or pork    ไก ่หรอื หมบูารบ์คีวิเสยีบไม ้
 Deep fried mini sausage with BBQ. sauce  ไสก้รอกทอดซอส บาบคีวิ 
 Deep fried pork gyoza      เกี๊ยวซา่ไสห้มทูอด 
 Pork mini pork or chicken burger   มนิเิบอรเ์กอรห์ม ูหรอื ไก ่
 Deep fried chicken nugget     นัทเก็ตไกท่อด 
 Deep fried  sausage with bacon         ไสก้รอกพันเบคอ่นทอด 
 Baked mussel with mozzarella cheese   หอยแมลงภูอ่บชสี 
 Tempura calamari      ปลาหมกึชปุแป้งทอด 
 Deep fried surimi scallops    หอยเชลชปุเกล็ดขนมปังทอด 
 Deep fried fish finger     ปลาชปุเกล็ดขนมปังทอด 
 Mini burger pork or chicken    มนิเิบอรเ์กอรห์ม ูหรอืไก ่
 Tempura mixed vegetable    เทมปรุะผักรวม 
 Deep fried chicken  finger    ไกช่ปุเกล็ดขนมปังทอด 

Bakery Hot Savories (Please select 3 items) 
 Mini sausage roll     มนิซิอสเซทโรล 
 Mini pizza sausage or ham    มนิพิซิซา่ไสก้รอก หรอื แฮม 
 Spinach and smoked salmon Quiche   คชิแซลมอนรมควันกบัผักโขม 
 Croissant stuff mushroom and cheese   เห็ดกบัชสีครัวซอง 
 Tuna fish puff      พัพฟ์ไสป้ลาทนู่า 
 Red bean bun      ขนมไสถ่ั้วแดง 
 Chicken pot pies      พายไก ่
 Mini ham cheese croissant     ครัวซองไสแ้ฮมกบัชสี 
 Mini seafood pizza                                                       พซิซา่ซฟีู๊ ด 
 Mini ham bun      มนิแิฮมบัน 
 Quiche spinach and salmon    คชีผักขมกบัปลาแซลมอ่น 

Cocktail Dessert (Pease select 6 items) 
 Assorted Thai Desserts      ขนมไทยชาววังหลากชนดิ 
 Thai pandan noodles with coconut milk in glass  ลอคชอ่งน้ํากะทใินแกว้ 
 Rainbow jelly noodle with jasmine scented coconut milk  ซาหริม่ในแกว้ 
 Assorted Tropical fruits in Season   ผลไมส้ดนานาชนดิ 
 Assorted Cakes       ขนมเคก้รวมรส 
 Mini fruit tart      ทารต์ผลไม ้
 E-Clair        เอแคลร ์
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International Cocktail 1,280 Baht. /Per Person 

Wedding Menu Design2. 
Including Soft drink 

 
 Assorted musses     มสูนานาชนดิ 
 Jelly mixed fruit                                                          แยลลีร่สผลไมร้วม 
 Water chestnut with syrup and coconut milk in glass ทับทมิกรอบในแกว้ 
 Jelly Mixed fruit  in glass                                              แยลลีผ่ลไมร้วมในแกว้ 
 Chocolate mousse in glass                                           ชอคโคแลตมสูในถว้ยแกว้       


