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International Buffet  1,380 Baht. /Per Person  

Wedding Menu Design2. 
Including Soft drink 

 
Appetizer: (Please select 4 items)  

 Assorted cold cuts & sausage    ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 
 Roasted pork loin with herbs    หมอูบกบัเครือ่งเทศ 
 Roasted chicken with herbs    ไกอ่บกบัเครือ่งเทศ 
 Ham with cantaloupe salad    แฮมกบัแคนตาลฟูสลัด 
 Potato salad with bacon crispy    สลัดมันกบัเบคอ่นกรอบ  
 Assorted German salad with vegetable pickle  สลัดใสก้รอกรวมกบัผักดอง 
 Russian salad with roasted beef    สลัดรัสเซีย่นกบัเน้ืออบ 
 Macaroni with ham  salad    สลัดมักกะโรนกีบัแฮม 

Includes 
 Salad bar with dressing     สลัดบารพ์รอ้มเดรสซิง่ 
 Assorted maki roll     ขา้วป้ันหนา้ตา่งๆ 
 Deep fried spring roll or fish cake   ปอเป๊ียะทอดหรอืทอดมันปลา 
 And bread & Butter     ขนมปังและเนย 

Thai Salad: (Please select 3 items) 
 Spicy seafood salad      ยํารวมมติรทะเล 
 Spicy grilled pork neck or chicken salad   ยําคอหมยูา่ง หรอื ไก ่
 Spicy trio crispy salad “ S 31 Style “   ยําสามกรอบ 
 Spicy grilled pork neck salad or chicken salad with herbs   คอหมยูา่งลาบน้ําตก หรอืไก ่
 Spicy pork  skin and minced pork with peanut salad ยําแหนมสด 
 Spicy minced pork or chicken liver with herbs  ลาบหม ูหรอื ไกใ่สต่ับ 
 Pork drizzled with lime & garlic and fresh white cabbage หมมูะนาว+กระเทยีมสด 
 Spicy jelly noodle salad with pork and shrimp  ยําวุน้เสน้หมบูดกบักุง้ 
 Spicy squid salad     ยําปลาหมกึ 
 Spicy Vietnamese pork sausage salad   ยําหมยูอ 
 Grilled chicken salad with chilli paste   ยําไกย่า่งน้ําพรกิเผา 
 Deep fried papaya  salad S 31 style   สม้ตําทอดกรอบ 
 Papaya salad with grilled pork neck   สม้ตําคอหมยูา่ง  

Thai Soup:  (Please select 1 items) 
 Spicy seafood hot soup     ตม้ยําซฟีีด 
 Spicy shrimp hot soup     ตม้ยํากุง้ 
 Braised duck or chicken soup with melon   เป็ด หรอื ไกตุ่น๋ฟักเขยีว 
 Spicy pork leg or chicken hot soup   ตม้แซป่ขาหม ู หรอื ไก ่
 Braised chicken soup with Chinese herb    ไกตุ่น๋ยาจนี 
 Braised pork spareribs soup with melon bitters  ตม้จดืมะระกระดกูหมอูอ่น 
 Spicy chicken  hot soup with coconut milk  ตม้ขา่ไก ่
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขา่ทะเล 
 Spicy seafood hot soup thai style    ตม้ยําโป๊ะแตก 
 Braised duck  or chicken with gourd and shitake mushroom  เป็ด หรอื ไกตุ่น๋ฟักเห็ดหอม   
 Braised chicken soup with potato   ไก ่ตม้วซปมันฝร่ัง 
 Braised pork rib with lettuce pickles   ซีโ่ครงหมตูม้ผักกาดดอง 
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International Buffet  1,380 Baht. /Per Person  

Menu  B. 
Including Soft drink 

 
European Soup (Please select 1 items) 

 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 
 Corn cream soup     ครมีซปุขา้วโพด 
 Asparagus cream  soup     ครมีซปุหน่อไมฝ้ร่ัง 
 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 
 Pumpkin cream soup     ครมีซปุฟักทอง 
 Pumpkin cream soup     ครมีซปุขน้ฟักทอง  
 Spinach cream soup     ครมีซปุผักโขม 
 Green pea cream soup     ครมีซปุขน้ถ่ัวลันเตา 
 Potato cream soup     ครมีซปุมันฝร่ัง 
 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 

Curry Dish (Please select 1 items) 
 Green curry chicken or pork with in coconut milk  แกงเขยีวหวานไก ่หรอื หม ู
 Red curry chicken or pork  with in coconut milk  แกงเผ็ดไก ่หรอื หม ู
 Roasted duck red curry in coconut milk   แกงเผ็ดเป็ดยา่ง 
 Sweet and sour curry with shrimp and mixed vegetables แกงสม้ผักรวมกุง้ 
 Curry southern with pork or chicken and bamboo แกงใตห้ม ูหรอืไก ่ใสห่น่อไม ้  
 Red curry streaky pork with morning glory in coconut milk  แกงหมเูทโพ 
 Thick curry  chicken or chicken  with snow pea  พะแนงไก ่หรอื หมกูบัถ่ัวลันเตา 
 Red curry with chicken or pork in coconut milk  แกงเผ็ดไก ่หรอื หม ุ
 Green curry fish ball or seafood with in coconut milk แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากลายหรอืทะเล 
 Pork or chicken sweet chili paste with peanut & potato in coconut milk แกงมัสม่ันหม ูหรอื ไก ่
 Red curry clear sauce with pork or chicken with vegetable แกงป่าหม ูหรอื ไก ่
 Red curry powder with pork or chicken   แกงกระหรีห่ม ูหรอื ไก ่

Main Courses:  Chicken or pork (Please select 3 items) 
 Stir-fried chicken or pork with chilli and cashew nut  ไก ่หรอื หม ูผัดพรกิแหง้เม็ดมะมว่งหมิพานต ์
 Stir fried chicken or pork with chilli and thai herbs ไก ่หรอื หม ูผัดเผ็ดสมนุไพร 
 Steamed chicken or pork in soya sauce with young vegetable ไก ่หรอืหม ูนึง่ซอีิว้ยอดผัก 
 Stir- fried pork or chicken  with  broccoli   หม ูหรอื ไก ่ผัดบล็อกโคลี ่
 Stir-fried pork or chicken with fresh chillioyster sauce หม ูหรอื ไก ่ผัดพรกิหยวกไทยน้ํามันหอย 
 Stir-fried pork or chicken  with fresh ginger   หม ูหรอื ไก ่ผัดขงิสด 
 Stir-fried pork or chicken with trio vegetables  หม ูหรอื ไก ่ผัดผักสามส ี
 Stir-fried pork or chicken with hot basil leave   หม ูหรอื ไก ่ผัดเผ็ดใบกระเพรา 
 Stir-fried chicken or pork in red wine with young vegetable ไก ่หรอื หม ูผัดเหลา้แดงยอดผัก  
 Stir- fried mixed vegetable with chicken or pork  ไก ่หรอื หมผัูดผักรวมมติร 
 Stir- fried pork or chicken with young pepper corn  หม ูหรอืไกผั่ดพรกิไทยออ่น 
 Stir-fried pork or chicken with black pepper  หมหูรอืไกผั่ดพรกิไทยดํา 
 Stir-fried pork or chicken with hot basil and glass noodle ผัดกระเพราหมหูรอืไกใ่สวุ่น้เสน้ 
 Stir-fried chicken or pork with curry southern  and Thai herb ไก ่หรอื หม ูผัดฉ่าพรกิแกงใต ้
 Stir-fried pork or chicken with curry paste   หม ูหรอื ไก ่ผัดพรกิแกง 
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International Buffet  1,380 Baht. /Per Person  

Wedding Menu Design2. 
Including Soft drink 

 
 Stir-fried pork liver or chicken liver bell pepper  ตับหม ูหรอื ตับไก ่ผัดพรกิหวาน 
 Deep fried pork or chicken sweet and sour sauce  หมทูอด หรอื ไกท่อดซอสเปรีย้วหวาน 

Main Courses:  Seafood Thai food or Western (Please select 3 items) 
 Stir- fried squid or shrimp and glass noodle with vegetable ปลาหมกึ หรอื กุง้ผัดวุน้เสน้ผักรวม 
 Deep fried fish sweet and sour sauce   ปลาทอดซอสเปรีย้วหวาน 
 Stir-fried broccoli with shrimp oyster sauce  กุง้ผัดผักบล็อกโครีน้ํ่ามันหอย 
 Stir-fried seafood with Thai herbs   ซฟีู๊ ดผัดฉ่ากระชายออ่น 
 Stir-fried suki seafood with vegetables   ผัดสกุีท้ะเลแหง้ 
 Deep fried fish with tiro chilli sauce   ปลาทอดสามรส 
 Stir-fried seafood and chilli sauce   ผัดเผ็ดทะเลรวมมติร 
 Stir-fried macaroni with shrimp    มักกะโรนีผัดกุง้ 
 Deep fried fish with  bean paste oyster sauce  ปลาทอดเจีย๋นน้ํามันหอย 
 Stir-fried broccoli or cauliflower with shrimp  บล็อกโครี ่หรอื ดอกกระหลํา่ผัดกุง้ 
 Stir-fried fish ball with pak choy    ลกูชิน้กุง้ผัดผักใตห้วัน 
 Stir-fried seafood spicy with chilli lemon   ซฟีู๊ ดผัดตม้ยําแหง้ 
 Deep fried fish red curry dry coconut milk  ฉู่ฉ่ีปลาทอด 
 Sautéed seafood with tarragon cream sauce  อาหารทะเลผัดซอสทารากอนครมี  
 Pan fried fish with lemon grass butter sauce  ปลาทอดซอสตะไคร ้เนยมะนาว 
 Seafood lasagna     ลาซานยา่ทะเล 
 Poached fish with spinach mousse cream sauce  ปลาทอดราดซอสผักขม 
 Steamed fish with white wine cream sauce  ปลานึง่กบัซอสไวนข์าว 
 Pan fried fish with tomato lemon & olive oil sauce ปลาชปุไขท่อดกบัซอสมะนาว 
 Sautéed seafood lobster cream sauce   ซฟีู๊ ดผัดซอสกุง้ 

Western Main Courses  Pork or Chicken :(Please select 3 items) 
 Roasted chicken  with herb and vegetable  ไกอ่บเครือ่งเทศกบัผักรวม 
 Roasted chicken or pork  loin with Mexican pepper sauce  ไก ่หรอื หม ูอบ ซอสแม็กซกินั 
 Roasted chicken or pork loin with red wine sauce ไก ่หรอื หมอูบ ซอสไวนแ์ดง 
 Roasted chicken or pork loin with mushroom sauce ไก ่หรอื หมอูบราดซอสเห็ด 
 Roasted pork loin with prune    หมอูบซอสลกูพรนุ 
 Roasted  pork loin or chicken B.B.Q sauce  หม ูหรอืไกอ่บ ซอสบาบคีวิ 
 Roasted pork loin or chicken with mustard red wine sauce หม ูหรอืไกอ่บซอส มัสตราด 
 Roasted chicken teriyaki sauce    ไกอ่บซอสเทอรยิาก ิ
 Roasted pork loin or chicken with vegetable pickle mustard sauce  หม ูหรอื ไกอ่บราดซอสมัสตารด์

กบัผักดอง 
 Roasted pork loin with apple sauce   หมอูบราดซอสแอ็ปเป้ิล 
 Grilled mixed sausage     ไสก้รอกรวม 
 Pork stew with vegetables    สตรูวห์ม ู 

Includes 
 Steam Jasmine rice      ขา้วหอมมะล ิ
 Fried Rice with  pork, chicken, shrimp or ham  ขา้วผัดหมู ่ไก ่กุง้ หรอื หมแูฮม 
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Wedding Menu Design2. 
Including Soft drink 

 
Desserts:  (Please select 5 Items) 

 Tropical fresh fruit     ผลไมต้ามฤดกูาล 
 Boiled banana or pumpkin in coconut milk  กลว้ยบวดช ี หรอื ฟักทองแกงบวด 
 Assorted cakes      ขนมเคก้นานาชนดิ 
 Fruit jelly      เยลลีผ่ลไม ้
 Caramel custard      คาราเมลครัสตารด์ 
 Assorted muse      มสูตา่งๆ  
 Bread budding      เบรดพดุดิง้ 
 Ice-cream      ไอศครมี 
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Wedding Menu Design1. 
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Appetizer: (Please select 4 items)  

 Assorted cold cuts & sausage    ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 
 Roasted pork loin with herbs    หมอูบกบัเครือ่งเทศ 
 Roasted chicken with herbs    ไกอ่บกบัเครือ่งเทศ 
 Ham with cantaloupe salad    แฮมกบัแคนตาลฟูสลัด 
 Potato salad with bacon crispy    สลัดมันกบัเบคอ่นกรอบ  
 Assorted German salad with vegetable pickle  สลัดใสก้รอกรวมกบัผักดอง 
 Russian salad with roasted beef    สลัดรัสเซีย่นกบัเน้ืออบ 
 Macaroni with ham  salad    สลัดมักกะโรนกีบัแฮม 

Includes 
 Salad bar with dressing     สลัดบารพ์รอ้มเดรสซิง่ 
 And bread & Butter     ขนมปังและเนย 

Thai Salad: (Please select 3 items) 
 Spicy seafood salad      ยํารวมมติรทะเล 
 Spicy grilled pork neck or chicken salad   ยําคอหมยูา่ง หรอื ไก ่
 Spicy trio crispy salad “ S 31 Style “   ยําสามกรอบ 
 Spicy grilled pork neck salad or chicken salad with herbs   คอหมยูา่งลาบน้ําตก หรอืไก ่
 Spicy pork  skin and minced pork with peanut salad ยําแหนมสด 
 Spicy minced pork or chicken liver with herbs  ลาบหม ูหรอื ไกใ่สต่ับ 
 Pork drizzled with lime & garlic and fresh white cabbage หมมูะนาว+กระเทยีมสด 
 Spicy jelly noodle salad with pork and shrimp  ยําวุน้เสน้หมบูดกบักุง้ 
 Spicy squid salad     ยําปลาหมกึ 
 Spicy Vietnamese pork sausage salad   ยําหมยูอ 
 Grilled chicken salad with chilli paste   ยําไกย่า่งน้ําพรกิเผา 
 Deep fried papaya  salad S 31 style   สม้ตําทอดกรอบ 
 Papaya salad with grilled pork neck   สม้ตําคอหมยูา่ง  

Thai Soup:  (Please select 1 items) 
 Spicy seafood hot soup     ตม้ยําซฟีีด 
 Spicy shrimp hot soup     ตม้ยํากุง้ 
 Braised duck or chicken soup with melon   เป็ด หรอื ไกตุ่น๋ฟักเขยีว 
 Spicy pork leg or chicken hot soup   ตม้แซป่ขาหม ู หรอื ไก ่
 Braised chicken soup with Chinese herb    ไกตุ่น๋ยาจนี 
 Braised pork spareribs soup with melon bitters  ตม้จดืมะระกระดกูหมอูอ่น 
 Spicy chicken  hot soup with coconut milk  ตม้ขา่ไก ่
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขา่ทะเล 
 Spicy seafood hot soup thai style    ตม้ยําโป๊ะแตก 
 Braised duck  or chicken with gourd and shitake mushroom  เป็ด หรอื ไกตุ่น๋ฟักเห็ดหอม   
 Braised chicken soup with potato   ไก ่ตม้วซปมันฝร่ัง 
 Braised pork rib with lettuce pickles   ซีโ่ครงหมตูม้ผักกาดดอง 
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European Soup (Please select 1 items) 

 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 
 Corn cream soup     ครมีซปุขา้วโพด 
 Asparagus cream  soup     ครมีซปุหน่อไมฝ้ร่ัง 
 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 
 Pumpkin cream soup     ครมีซปุฟักทอง 
 Pumpkin cream soup     ครมีซปุขน้ฟักทอง  
 Spinach cream soup     ครมีซปุผักโขม 
 Green pea cream soup     ครมีซปุขน้ถ่ัวลันเตา 
 Potato cream soup     ครมีซปุมันฝร่ัง 
 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 

Curry Dish (Please select 1 items) 
 Green curry chicken or pork with in coconut milk  แกงเขยีวหวานไก ่หรอื หม ู
 Red curry chicken or pork  with in coconut milk  แกงเผ็ดไก ่หรอื หม ู
 Roasted duck red curry in coconut milk   แกงเผ็ดเป็ดยา่ง 
 Sweet and sour curry with shrimp and mixed vegetables แกงสม้ผักรวมกุง้ 
 Curry southern with pork or chicken and bamboo แกงใตห้ม ูหรอืไก ่ใสห่น่อไม ้  
 Red curry streaky pork with morning glory in coconut milk  แกงหมเูทโพ 
 Thick curry  chicken or chicken  with snow pea  พะแนงไก ่หรอื หมกูบัถ่ัวลันเตา 
 Red curry with chicken or pork in coconut milk  แกงเผ็ดไก ่หรอื หม ุ
 Green curry fish ball or seafood with in coconut milk แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากลายหรอืทะเล 
 Pork or chicken sweet chili paste with peanut & potato in coconut milk แกงมัสม่ันหม ูหรอื ไก ่
 Red curry clear sauce with pork or chicken with vegetable แกงป่าหม ูหรอื ไก ่
 Red curry powder with pork or chicken   แกงกระหรีห่ม ูหรอื ไก ่

Main Courses:  Chicken or pork (Please select 2 items) 
 Stir-fried chicken or pork with chilli and cashew nut  ไก ่หรอื หม ูผัดพรกิแหง้เม็ดมะมว่งหมิพานต ์
 Stir fried chicken or pork with chilli and thai herbs ไก ่หรอื หม ูผัดเผ็ดสมนุไพร 
 Steamed chicken or pork in soya sauce with young vegetable ไก ่หรอืหม ูนึง่ซอีิว้ยอดผัก 
 Stir- fried pork or chicken  with  broccoli   หม ูหรอื ไก ่ผัดบล็อกโคลี ่
 Stir-fried pork or chicken with fresh chillioyster sauce หม ูหรอื ไก ่ผัดพรกิหยวกไทยน้ํามันหอย 
 Stir-fried pork or chicken  with fresh ginger   หม ูหรอื ไก ่ผัดขงิสด 
 Stir-fried pork or chicken with trio vegetables  หม ูหรอื ไก ่ผัดผักสามส ี
 Stir-fried pork or chicken with hot basil leave   หม ูหรอื ไก ่ผัดเผ็ดใบกระเพรา 
 Stir-fried chicken or pork in red wine with young vegetable ไก ่หรอื หม ูผัดเหลา้แดงยอดผัก  
 Stir- fried mixed vegetable with chicken or pork  ไก ่หรอื หมผัูดผักรวมมติร 
 Stir- fried pork or chicken with young pepper corn  หม ูหรอืไกผั่ดพรกิไทยออ่น 
 Stir-fried pork or chicken with black pepper  หมหูรอืไกผั่ดพรกิไทยดํา 
 Stir-fried pork or chicken with hot basil and glass noodle ผัดกระเพราหมหูรอืไกใ่สวุ่น้เสน้ 
 Stir-fried chicken or pork with curry southern  and Thai herb ไก ่หรอื หม ูผัดฉ่าพรกิแกงใต ้
 Stir-fried pork or chicken with curry paste   หม ูหรอื ไก ่ผัดพรกิแกง 
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 Stir-fried pork liver or chicken liver bell pepper  ตับหม ูหรอื ตับไก ่ผัดพรกิหวาน 
 Deep fried pork or chicken sweet and sour sauce  หมทูอด หรอื ไกท่อดซอสเปรีย้วหวาน 

Main Courses:  Seafood Thai food or Western (Please select 2 items) 
 Stir- fried squid or shrimp and glass noodle with vegetable ปลาหมกึ หรอื กุง้ผัดวุน้เสน้ผักรวม 
 Deep fried fish sweet and sour sauce   ปลาทอดซอสเปรีย้วหวาน 
 Stir-fried broccoli with shrimp oyster sauce  กุง้ผัดผักบล็อกโครีน้ํ่ามันหอย 
 Stir-fried seafood with Thai herbs   ซฟีู๊ ดผัดฉ่ากระชายออ่น 
 Stir-fried suki seafood with vegetables   ผัดสกุีท้ะเลแหง้ 
 Deep fried fish with tiro chilli sauce   ปลาทอดสามรส 
 Stir-fried seafood and chilli sauce   ผัดเผ็ดทะเลรวมมติร 
 Stir-fried macaroni with shrimp    มักกะโรนีผัดกุง้ 
 Deep fried fish with  bean paste oyster sauce  ปลาทอดเจีย๋นน้ํามันหอย 
 Stir-fried broccoli or cauliflower with shrimp  บล็อกโครี ่หรอื ดอกกระหลํา่ผัดกุง้ 
 Stir-fried fish ball with pak choy    ลกูชิน้กุง้ผัดผักใตห้วัน 
 Stir-fried seafood spicy with chilli lemon   ซฟีู๊ ดผัดตม้ยําแหง้ 
 Deep fried fish red curry dry coconut milk  ฉู่ฉ่ีปลาทอด 
 Sautéed seafood with tarragon cream sauce  อาหารทะเลผัดซอสทารากอนครมี  
 Pan fried fish with lemon grass butter sauce  ปลาทอดซอสตะไคร ้เนยมะนาว 
 Seafood lasagna     ลาซานยา่ทะเล 
 Poached fish with spinach mousse cream sauce  ปลาทอดราดซอสผักขม 
 Steamed fish with white wine cream sauce  ปลานึง่กบัซอสไวนข์าว 
 Pan fried fish with tomato lemon & olive oil sauce ปลาชปุไขท่อดกบัซอสมะนาว 
 Sautéed seafood lobster cream sauce   ซฟีู๊ ดผัดซอสกุง้ 

Western Main Courses: Pork or Chicken (Please select 2 items) 
 Roasted chicken  with herb and vegetable  ไกอ่บเครือ่งเทศกบัผักรวม 
 Roasted chicken or pork  loin with Mexican pepper sauce  ไก ่หรอื หม ูอบ ซอสแม็กซกินั 
 Roasted chicken or pork loin with red wine sauce ไก ่หรอื หมอูบ ซอสไวนแ์ดง 
 Roasted chicken or pork loin with mushroom sauce ไก ่หรอื หมอูบราดซอสเห็ด 
 Roasted pork loin with prune    หมอูบซอสลกูพรนุ 
 Roasted  pork loin or chicken B.B.Q sauce  หม ูหรอืไกอ่บ ซอสบาบคีวิ 
 Roasted pork loin or chicken with mustard red wine sauce หม ูหรอืไกอ่บซอส มัสตราด 
 Roasted chicken teriyaki sauce    ไกอ่บซอสเทอรยิาก ิ
 Roasted pork loin or chicken with vegetable pickle mustard sauce  หม ูหรอื ไกอ่บราดซอสมัสตารด์

กบัผักดอง 
 Roasted pork loin with apple sauce   หมอูบราดซอสแอ็ปเป้ิล 
 Grilled mixed sausage     ไสก้รอกรวม 
 Pork stew with vegetables    สตรูวห์ม ู 

Includes 
 Steam Jasmine rice      ขา้วหอมมะล ิ
 Fried Rice with  pork, chicken, shrimp or ham  ขา้วผัดหมู ่ไก ่กุง้ หรอื หมแูฮม 

 
 



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 Buffet  1,280 Baht. /Per Person  

Wedding Menu Design1. 
Including Soft drink 

 
Desserts:  (Please select 4 Items) 

 Tropical fresh fruit     ผลไมต้ามฤดกูาล 
 Boiled banana or pumpkin in coconut milk  กลว้ยบวดช ี หรอื ฟักทองแกงบวด 
 Assorted cakes      ขนมเคก้นานาชนดิ 
 Fruit jelly      เยลลีผ่ลไม ้
 Caramel custard      คาราเมลครัสตารด์ 
 Assorted muse      มสูตา่งๆ  
 Bread budding      เบรดพดุดิง้ 

 
 

 


