
 

    

 

THAI BUFFET MENU 1 BAHT 650 NET 
 

APPETIZERS & SALADS 

 Steamed Sa-Go with minced pork and salted turnip (สาคูไส้หมู) 

 Beef salad with eggplant (พล่าเนื้อมะเขืออ่อน) 

 Fish fingers (ปลาชุบแป้งทอด) 

 Spicy glass noodle salad with minced pork in lime dressing (ย าวุ้นเส้น) 

 Deep fried, salted sun dried pork (หมูแดดเดียว) 

 Deep fried vegetable spring rolls (ปอเปี๊ยะผักทอด) 

 

SOUPS (Please select 1 item โปรดเลือก 1 รายการ)   

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

ข่าไก่)  

 Clear soup with minced pork and bean curd (ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ) 

 

HOT ENTREES  

 Stir fried beef with black pepper sauce (เนื้อผัดพริกไทยด า) 

 Thai Green Curry with fish balls (แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา) 

 Grilled pork loin with smoked garlic cream sauce (หมูย่างซอสครีมกระเทียม) 

 Stir fried assorted vegetables in oyster sauce (ผัดผักรวมมิตร) 

 Fried chicken with dried chili and cashew nuts (ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์) 

 

DESSERTS 

 Grass jelly (เฉาก๊วย) 

 Crème Brulee (เครมบรูเล่) 

 Panna Cotta (พานาคอตต้า) 

 Chocolate Brownies (ช็อคโกแลตบราวนี่) 

 Assorted seasonal fresh fruits (ผลไม้สดตามฤดูกาล) 

 

 

  



 

    

 

THAI BUFFET MENU 2 BAHT 850 NET 
 

APPETIZERS & SALADS 

 Green papaya salad (ส้มต าไทย) 

 Spicy pork sausage salad (ย าไส้กรอก) 

 Spicy grilled beef salad (ย าเนื้อย่าง) 

 Stir fried assorted vegetables in oyster sauce (ผัดผักรวมมิตร) 

 Deep fried vegetable spring rolls (ปอเปี๊ยะทอด) 

 Mixed vegetable salad (สลัดผัก) 

 

SOUPS (Please select 1 item โปรดเลือก 1 รายการ)   

 Sour and spicy seafood soup with fresh straw mushrooms and coriander (ต้มย าทะเล) 

 Thai clear soup with minced pork stuffed bitter gourds (ต้มมะระยัดไส้) 

 

HOT ENTREES 

 Red curry with roasted duck (แกงเผ็ดเป็ดย่าง) 

 Stir fried pork with long beans with red chili (ผัดพริกแกงหมู) 

 Steamed  fish with soya sauce and ginger (ปลานึ่งซีอิ๊ว) 

 Roasted chicken in red wine sauce (ไก่อบซอสไวน์แดง) 

 Fried rice with pineapple and nuts in Thai style or steamed rice (ข้าวผัดสับปะรดหรือ

ข้าวสวย) 

 

DESSERTS 

 Crème Brulee (เครมบรูเล่) 

 Panna Cotta (พานาคอตต้า) 

 Chocolate Brownies (ช็อคโกแลตบราวนี่) 

 Assorted Thai desserts (ขนมไทยหลากชนิด) 

 Assorted seasonal fresh fruits (ผลไม้สดตามฤดูกาล)   

 

 

  



 

    

 

THAI BUFFET MENU 3 BAHT 1,050 NET 
 

APPETIZERS & SALADS 

 Green mango salad with prawn (ย ามะม่วงกุ้งสด) 

 Spicy minced chicken salad (ลาบไก่) 

 Squid and lemongrass spicy salad (พล่าปลาหมึก) 

 Grilled pork neck (คอหมูย่าง) 

 Fish maw, dried squid and cashew nut salad (ย าสามกรอบ) 

 Spicy shrimp paste dip served with fried mackerel (น ้าพริกกะปิ ปลาทูทอด)  

 Spicy vegetables with minced pork and prawn salad (ย าใหญ่) 

 

SOUP (Please select 1 item โปรดเลือก 1 รายการ)   

 Fried sea bass with mushroom and herbs in spicy soup (ต้มโคล้งปลากะพงทอด ) 

 Clear soup with minced pork, bean curd and seaweed (ต้มจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่าย) 

 

HOT ENTREES 

 Massaman curry with chicken and baby potatoes (แกงมัสมั่นไก่) 

 Steamed sea bass in lime and chili sauce (ปลากะพงนึ่งมะนาว) 

 Fried pork spare ribs with garlic and pepper (ซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทย) 

 Stir fried squid with roasted chili paste (ปลาหมึกผัดน ้าพริกเผา) 

 Baked chicken in brown sauce (ไก่อบน ้าแดง) 

 Stir fried Hokkien noodles with pork (บะหมี่ผัดฮกเกี้ยนหมูแดง) 

 Stir fried assorted vegetables in oyster sauce (ผักผักรวมมิตร) 

 Steamed rice (ข้าวสวย) 

 

DESSERTS 

 Black bean and tapioca in coconut milk (สาคูถั่วด า) 

 Assorted Thai coconut jelly (วุ้นสามสี) 

 Assorted seasonal fresh fruits (ผลไม้สดตามฤดูกาล)  

 Crème brulee (เครมบรูเล่) 

 Panna cotta (พานาคอตต้า) 

 Chocolate Brownies (ช็อคโกแลตบราวนี่) 

 

 


