
 

    

 

INTERNATIONAL BUFFET MENU 1 BAHT 750 NET 
 

APPETIZERS & SALADS  

 Hydroponic salad leaves with salad condiments: French, thousand island, Italian and 

vinaigrette dressings, garlic croutons and shaved parmesan  

(สลัดผักปลอดสารพษิ พร้อมน ้าสลดัชนิดต่างๆ)  

 Spicy grilled pork neck salad (ย าคอหมยู่าง 

 Cucumber mint and yoghurt Salad (สลัดแตงกวา มิน้ต์และโยเกริต์) 

 Tomato Caprese (มะเขือเทศมอสซาเรลล่าชีส) 

 Crispy bacon potato salad (สลัดมนัฝรั่งเบคอนกรอบ) 

 Pasta salad with black olives and lemon (สลัดพาสต้ามะกอกด า) 

 Spicy minced chicken salad (ลาบไก่) 

 

SOUPS (Please select 1 item โปรดเลือก 1 รายการ)   

 Chicken, coconut and galangal soup with lemongrass, kaffir lime and vegetables  

(ต้มข่าไก่)  

 Mushroom soup (ซุปเห็ด) 

 

HOT ENTREES 

 Beef medallions with green peppercorn sauce (เนื้อย่างกบัซอสพรกิไทยอ่อน) 

 Sautéed chicken with mushroom sauce (ไก่ผัดกบัซอสเห็ด) 

 Stir fried beef with black pepper sauce (เนื้่อผัดพรกิไทยด า) 

 Sweet and sour deep fried sea bass fillet (ปลากะพงผัดเปรีย้วหวาน) 

 Thai Green Curry with chicken (แกงเขยีวหวานไก่) 

 Wok fried Chinese broccoli in oyster sauce (ผัดบรอคโคลี่น ้ามนัหอย) 

 Steamed rice (ข้าวสวย) 

 

LIVE CARVING STATION 

 Herb roasted chicken (ไก่อบเครือ่งเทศ) 

 

DESSERTS 

 Thai custard in pumpkin (สังขยาฟักทอง) 

 Taro in coconut milk (เผือกบวด) 

 Panna Cotta (พานาคอตต้า) 

 Chocolate Brownies (ช็อคโกแลตบราวนี่) 

 Assorted seasonal fresh fruits (ผลไม้สดตามฤดกูาล) 
                                 Soft drinks and mixer are included in food price 

 



 

    

 

INTERNATIONAL BUFFET MENU 2 BAHT 950 NET 

 

APPETIZERS & SALADS 

 Hydroponic salad leaves with  salad condiments: French, thousand island, Italian 

and vinaigrette dressings, garlic croutons and shaved parmesan  

(สลัดผักปลอดสารพษิ พร้อมน ้าสลดัชนิดต่างๆ)  

 Spicy glass noodle salad with seafood in lime dressing (ย าวุ้นเสน้ทะเล)  

 Crispy bacon potato salad (สลัดมนัฝรั่งเบคอนกรอบ) 

 Shrimp salad with cherry tomatoes and a honey lemon olive oil dressing  

(สลัดกุง้น ้าผึ้ง) 

 Green bean salad with tuna and mustard seed dressing (  สลัดทูน่า ) 

 

SOUPS (Please select 1 item โปรดเลือก 1 รายการ)   

 Vegetable minestrone soup (ซุปผักรวมแบบอิตาเลียน) 

 Sour and spicy prawn soup with fresh straw mushrooms and coriander (ต้มย ากุ้ง) 

 

HOT ENTREES 

 Roasted chicken breast, mushrooms, tarragon cream sauce   

(อกไก่อบเสริฟ์พรอ้มซอสเห็ดและทารร์ากอน) 

 Pan fried beef tenderloin, peppercorn sauce (เนื้อสันในย่างซอสพรกิไทยอ่อน 

 Aromatic BBQ spiced pork tenderloin (สันในหมูอบเครื่องเทศ) 

 Stir fried pork with fresh chili (หมูผัดพรกิสด) 

 Massaman curry with chicken and baby potatoes (แกงมัสมัน่ไก่) 

 Stir fried vegetables with black mushroom (ผัดผักรวมมิตรและเหด็หอม) 

 Fried rice with crab meat (ข้าวผัดปู) 

 Steamed rice (ข้าวสวย) 

 

LIVE CARVING STATIONS 

 Roasted pork loin with apple sauce (สันนอกหมูอบสมนุไพรกบัแอปเปิ้ลซอส) 

 Green papaya salad (ส้มต าไทย) 

 

DESSERTS  

 Thai custard in pumpkin (สังขยาฟักทอง) 

 Taro in coconut milk (เผือกบวด) 

 Panna Cotta (พานาคอตต้า) 

 Assorted cake (ขนมเคก้หลากชนดิ) 

 Assorted seasonal fresh fruits (ผลไม้สดตามฤดกูาล) 
                 Soft drinks and mixer are included in food price 



 

    

 

INTERNATIONAL BUFFET MENU 3 BAHT 1,150 NET 
APPETIZERS AND SALADS 

 Hydroponic salad leaves with  salad condiments: French, thousand island, Italian 

and  

vinaigrette dressings, garlic croutons and shaved parmesan  

(สลัดผักปลอดสารพษิ พร้อมน ้าสลดัชนิดต่างๆ)  

 Tomato Caprese (มะเขือเทศมอสซาเรลลาชีส) 

 Crispy bacon potato salad (สลัดมนัฝรั่งเบคอนกรอบ) 

 Green papaya salad (ส้มต าไทย) 

 Spicy seafood salad (ย าทะเล) 

 Isan sausage served with condiments (ไส้กรอกอีสาน) 

 Chicken salad with celery, sun dried tomato and pesto dressing  

(สลัดไกก่บัขึน้ฉ่าย, มะเขือเทศ และซอสเพสโต)  

SOUPS  (Please select 1 item โปรดเลือก 1 รายการ)   

 Vegetable minestrone soup with garlic croutons (ซุปผักกบัขนมปังกระเทียม) 

 Chicken, coconut and galangal soup with lemongrass, kaffir lime and vegetables (ต้ม

ข่าไก่) 

 

HOT ENTREES 

 Roast beef with thyme gravy (เนื้อสนันอกอบซอส) 

 Buttered fresh garden vegetables (ผักผัดกบัเนย) 

 Grilled pork in a mushroom cream sauce (หมูย่างซอสเห็ด) 

 Hunter style chicken with wild mushrooms and crispy bacon  

(สตูว์ไกก่บัเห็ดป่าและเบคอน) 

 Grilled sea bass served with a warm basil tomato salsa  

(ปลากะพงย่างกบัมะเขือเทศซัลซ่า) 

 Sweet and sour pork ribs (ซี่โครงหมูเปรีย้วหวาน) 

 Stir fried seafood with sweet basil (ผัดกระเพราทะเล) 

 Steamed rice (ข้าวสวย) 

DESSERTS 

 Banana simmered in coconut milk (กล้วยบวดชี) 

 Kanom Sai-Sai (ขนมใส่ไส้) 

 Thai custard in pumpkin (สังขยาฟักทอง) 

 Grass jelly (เฉาก๊วย) 

 Coconut jelly (วุ้นกะทิ) 

 Chocolate Brownies (ช็อคโกแลตบราวนี่) 

 Assorted seasonal fresh fruits (ผลไม้สดตามฤดกูาล) 
                 Soft drinks and mixer are included in food price 

 


