
 

 

 

  

              

 

International Buffet Menu A 
THB 950.- per person 

 

Marinated salad and appetizer (Choose seven  / เลอืก 7 รายการ ) 

 Chicken salad “Hawaii” สลัดไก่แบบฮาวาย ( ใสส่ับปะรด )  B.B.Q. pork salad ย าหมยูา่ง 

 American potato salad with bacon bits สลัดมันฝร่ังกับเบคอ่น  Grilled eggplant salad ย ามะเขอืยาว 

  Assorted cold cuts with salami ไสก้รอกเย็นรวมกับซาลาม ิ  Wing bean salad ย าถั่วพู 

 Crab surimi cocktail สลัดปอูัดกับซอสค็อกเทล  Fresh Vietnamese spring roll ปอเป๊ียะสดเวยีดนาม 

 Fish pate with dill mayonnaise ปลาหอ่แป้งอบกับซอ๊สดลิ  Cold soba salad โซบะสลัด 

 Vegetable terrine with marinated mushroom เทอรนีผักกับเห็ดปรงุรส  Chick peas salad with Indian spices สลัดถั่วชคิพแีบบอนิเดยี 

 Tuscany bread salad สลัดขนมปังแบบทัสคานี  Stuffed bean curd with chili dip เตา้หูยั้ดไสท้อด  

 Greek sheppard’s salad with feta cheese สลัดผักกับชสี  Minced chicken salad with mint ลาบไก ่

Our special salad bar with dressing and condiments (Included) รวมสลดับาร ์

 
Soups (Choose one / เลอืก 1 รายการ) 

 Curried Sweet Potato Soup ซปุมันกับผงกระหรี ่  Pumpkin- Ginger Soup with Bean Sprouts ซปุฟักทองกับขงิ 

 Wild Forest Mushroom Cream Soup ครมีซปุเห็ด  Tomato Soup with Coconut milk ซปุมะเขอืเทศกับกะท ิ

 Beef Consommé with Vegetables ซปุใสเนือ้กับผัก  Minestrone with Pesto Croutons ซปุผักรวมกับขนมปังกรอบ 

 Chinese Corn and Crab Meat Soup ครมีซปุขา้วโพดกับเนือ้ปู  Spicy seafood soup ตม้ย าซฟีู๊ ด 

 Spicy Chicken Soup with Coconut milk ตม้ขา่ไก่  Malaysian Chicken Soup ซปุไกแ่บบมาเลเซยี 

  
From the chafing dish (Choose six / เลอืก 6 รายการ) 

 Hungarian Beef Goulash สตูวเ์นือ้แบบฮังกาเรีย่น  Green Chicken Curry with Peas Eggplant แกงเขยีวหวานไก ่

 Roasted Chicken Grand Mother Style ไกอ่บเครือ่งเทศ  Malaysian stewed chicken in Chili Sauce Malaysian 
    สตวูไ์กซ่อสพรกิแบบมาเลย ์

 Breaded Pork escalope with Lemon หมชูบุขนมปังป่นทอด  Deep-fried fish with sweet and sour sauce 
    ผัดเปรีย้วหวานปลา 

 Sausage with Onion sauce ไสก้รอกทอดกับซอสหัวหอม  Teriyaki grilled chicken ไกย่า่งซอีิ๊วญีปุ่่ น 

 Lamb Casserole with Vegetable สตวูเ์นือ้แกะกับผักรวม  Green Fish Ball Curry with Fresh Rice Spaghetti  

     แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากรายกับขนมจนี 
 Roasted pork with Mustard Sauce หมอูบกับซอสมัสตารด์  Long Beans with Shrimp and Chili Paste ผัดพรกิขงิถั่ว 

 Italian Seafood Stew ซฟีู๊ ดสตวูแ์บบอติาเลยีน  Bean Curd with Seafood Hong Kong Style 
    เตา้หูร้าดหนา้ซฟีู๊ ดฮอ่งกง 

 Sliced Chicken with Mushroom Sauce ไกผั่ดซอสเห็ด  Massaman Beef Curry แกงมัสมั่นเนือ้ 

 Mexican beef with chilies and beans Mexican  
    เนือ้บดปรงุรสแบบเม็กซกิัน 

 Indian Chicken Curry แกงไกอ่นิเดยี 

 Red Snapper in Ginger-Carrot sauce ปลากะพงทอดซอสขงิ  Stir-fried Chicken with Cashew Nut ไกผั่ดเม็ดมะมว่ง 

 Lamb Kofta in spicy Tomato Sauce ลกูชิน้เนือ้แกะกับซอส  Stir-fried Squid with Basil and Chili ปลาหมกึผัดใบกระเพรา 

  
Vegetables (Choose one / เลอืก 1 รายการ) 

 Glazed carrots and green beans แครอทกับถั่วผัดเนย  Stir-fried mixed vegetables with oyster sauce  
    ผักรวมผัดน ้ามันหอย 

 Sautéed mixed vegetables ผักรวมผัดเนย  Stir-fried morning glory with oyster sauce  
    ผักบุง้ผัดน ้ามันหอย 

 Baked tomatoes with spiced มะเขอืเทศอบเครือ่งเทศ  Stir-fried baby kale with oyster sauce  
    แขนงคะนา้ผัดน ้ามันหอย 

 Ratatouille สตวูผั์กรวม  Stir-fried cabbage with coconut Milk กระหล ่าปลผัีดกะท ิ

 Pumpkins stewed ฟักทองผัดซอส  Teppanyaki fried Vegetables ผักรวมผัดซอีิ๊วญีปุ่่ น 

  
Rice, Potatoes and Pasta (Choose two / เลอืก 2 รายการ) 

 Spaghetti with tomato sauce สปาเก็ตตีซ้อสมะเขอืเทศ  Baked rice with pineapple ขา้วอบสับปะรด 

 Roasted potatoes with onion มันฝร่ังอบหอมใหญ่  Fried rice with crabmeat ขา้วผัดป ู

 Penne gratin เพนเน่พาสตา้อบชสี  Fried rice noodles “Pad Thai” กว๋ยเตีย๋วผัดไทย 

 Wedges buffalo potatoes มันฝร่ังอบเนย  Yaki soba ยากโิซบะ 

 Bouillon Potatoes มันฝร่ังตม้  The Atrium fried Rice ขา้วผัดเอเทรีย่ม (กุง้) 

Steamed Jasmine Rice (Included) พรอ้มขา้วสวยหอมมะล ิ

 

 

 

 



   

 

Dessert Menu A 

 (Choose five / เลอืก 5 รายการ) 

 Black Forest Cake 

 Chocolate Truffle Cake 

 English Trifle 

 Fruits Pie 

 Peach Jalousie 

 Marble Cheese cake 

 Carrot cake 

 Cream Caramel 

 Selection of French pastries 

 Coffee Roll 

 Yogurt Mousse with Orange Sauce 

 Pineapple Fritters 

 

Accompanied (ไดท้กุรายการ) 

 Seasonal Fresh Fruit 

 Assorted Thai Dessert 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

International Buffet Menu B 
THB 1,050.- per person 

 
Marinated salad and appetizer (Choose seven  / เลอืก 7 รายการ) 

 Creamy potato salad with crab stick สลัดมันฝร่ังกับปอูัด  Green papaya salad with dried shrimps สม้ต าไทย 

 Curried chicken and rice salad สลัดไกผ่งกะหรี ่  Glass noodle salad with shrimps ย าวุน้เสน้ 

 Array of cold cuts and air dried ham ไสก้รอกรวมกับแฮม  Assorted sushi and sashimi with condiments  
    ปลาดบิกับขา้วปัน้ญีปุ่่ น 

 Smoked fish platter ปลารมควัน  B.B.Q. beef salad ย าเนือ้ยา่ง 

 Seafood cocktail ซฟีู๊ ดสลัด  Potatoes chat salad สลัดมันฝร่ังแบบอนิเดยี 

 Cold roasted beef with pickled vegetables เนือ้อบกับผักดอง  Fresh vegetables with spicy pork dip น ้าพรกิออ่ง 

 Roasted vegetables salad สลัดผักยา่งรวมมติร  Gado Gado salad with peanut sauce สลัดผักสดกับซอสถั่ว 

 Mediterranean mushroom terrine with tomato salsa  
     เห็ดปรงุรสกับซอสมะเขอืเทศ 

 Fresh Vietnamese Spring Roll ปอเป๊ียะเวยีดนามสด 

Our special salad bar with dressing and condiments (Included) รวมสลดับาร ์

 

Soups (Choose two / เลอืก 2 รายการ) 

 Seafood cream soup ครมีซฟีู้ดซปุ  Pumpkin- ginger soup with bean sprouts ซปุฟักทองกับขงิ 

 Wild forest mushroom cream soup ครมีซปุเห็ด  Tomato soup with coconut ซปุมะเขอืเทศกับกะท ิ

 Beef consommé with vegetables ซปุใสเนือ้กับผัก  Minestrone with pesto croutons ซปุผักรวมแบบอติาเลีย่น 

 Curry flavored soup with fish ซปุปลากับผงกะหรี ่  Hot and sour lemongrass soup with prawns ตม้ย ากุง้ 

 Creamy chicken soup with coconut and galanga ตม้ขา่ไก่  Chicken broth with pork dumpling and vermicelli  
     ตม้จดืวุน้เสน้หมสูับ 

  

From the chafing dish (Choose seven / เลอืก 7 รายการ) 

 Beef goulash stroganoff เนือ้วัวผัดซอสพรกิ  Japanese sautéed pork and ginger หมผัูดขงิญีปุ่่ น 

 Roast chicken grandmother style ไกอ่บเครือ่งเทศ  Malaysian stewed chicken in chili Sauce ไกตุ่น๋ซอสพรกิ 

 Pork Cordon Bleu หมยัูดไสช้สีทอด  Fried fish in three-flavored sauce ปลาทอดสามรส 

 Salmon steak with Kaffir sauce สเตก๊ปลาแซลมอ่น  Chicken with cashew nut and celery ไกผั่ดเม็ดมะมว่ง 

 Lamb casserole with vegetable สตวูเ์นือ้แกะ  Green shrimp ball curry with fresh rice spaghetti  
    แกงเขยีวหวานลกูชิน้กุง้กับขนมจนี 

 Pork medallion in egg coat หมสูันในทอด  Red jungle curry with shrimps แกงป่ากุง้ 

 Italian seafood stew อาหารทะเลตุน๋แบบอติาเลยีน  Bean curd with seafood Hong Kong style เตา้หูท้อดราดหนา้ซฟีู๊ ด 

 Sliced chicken with mushroom sauce ไกผั่ดซอสเห็ด  B.B.Q duck curry แกงเผ็ดเป็ดย่าง 

 Lamb mousaka เนือ้แกะบดอบชสี  Indian Chicken curry แกงไกอ่นิเดยี 

 Red snapper in ginger-carrot sauce ปลาทอดซอสขงิกับแครอท  Fried beef in oyster sauce เนือ้ผัดน ้ามันหอย 

 Steamed curried fish soufflé in banana cup หอ่หมกปลา  Pork with basil and chili หมผัูดใบกระเพรา 

  

Vegetables (Choose one / เลอืก 1 รายการ) 

 Glazed carrots and green beans แครอทกับถั่วผัดเนย  Stir-fried mixed vegetables with oyster sauce  

    ผักรวมผัดน ้ามันหอย 

 Sautéed vegetables ผักรวมผัดเนย  Stir-fried morning glory with oyster sauce ผักบุง้ผัดน ้ามันหอย 

 Baked tomatoes มะเขอืเทศอบเนย  Stir-fried kale with oyster sauce แขนงคะนา้ผัดน ้ามันหอย 

 Ratatouille ผักรวมตุน๋ซอสมะเขอืเทศ  Green mustard leaves with oyster sauce ผักโสภณผัดน ้ามันหอย 

 Pumpkin stewed ฟักทองผัดซอส  Teppanyaki stir-fried vegetables ผักรวมผัดซอีิ๊วญีปุ่่ น 

  

Rice, Potatoes and Pasta (Choose two / เลอืก 2 รายการ) 

 Noodles with carbonara sauce พาสตา้กับซอสเบคอน  Fried rice “Yong Chow” ขา้วผัดแฮม 

 Roasted potato with onion มันฝร่ังอบเนยหอมใหญ่  Fried rice with crabmeat ขา้วผัดป ู

 Pasta seafood gratin พาสตา้อบซอสซฟีู้ด  Fried rice noodles “Pad Thai” กว๋ยเตี๊ยวผัดไทย 

 Wedges buffalo potatoes มันฝร่ังอบเนย  Yaki soba ยากโิซบะ 

 Bouillon Potatoes มันฝร่ังตม้  The Atrium fried Rice ขา้วผัดเอเทรีย่ม 

Steamed Jasmine Rice (Included) พรอ้มขา้วสวยหอมมะล ิ

 
 

 



   

 
Dessert Menu B 

(Choose five / เลอืก 5 รายการ) 
 Chocolate cake  

 Mini continental pastries 

 Chocolate pudding with vanilla sauce 

 Dark and white chocolate mousse 

 Fruits turnover 

 Tirami-su cake 

 Blueberry cheese cake 

 Jam roll 

 Baked ricotta cake 

 Banana fritters 

 Apple crumble 

 Vanilla mille feuille 

 
Accompanied (ไดท้กุรายการ) 

 Seasonal fresh fruits 

 Pumpkin in coconut milk 

 Assorted Thai dessert 

 Ice cream corner with condiments 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

International Buffet Menu C 

THB 1,150.- per person 
Marinated salad and appetizer (Choose six / เลอืก 6 รายการ) 

 Smoked fish and salmon platter with Horseradish Foam  
    ปลารมควันเสริฟ์กับครมีซอสเซอราดชิ 

 Spicy squid Salad ย าปลาหมกึ 

 Butchers platter with roasted beef and pickles 
     เนือ้อบเสริฟ์กับผักดอง 

 Green mango salad with ikan billis ย ามะมว่งใสป่ลาชงิชงั 

 Butchers cold cuts ไสก้รอกชนดิตา่งๆ  Crispy fish maw and cashew nut salad ย ากระเพาะปลา 

 Vegetable terrine with yogurt dip เทอรนีผักกับซอสโยเกริต์  Assorted sashimi and sushi with condiments ซชู ิซาชมิ ิ

 Curried rice salad with bay scallop สลัดขา้วใสห่อยเชลล ์  Spicy prawn salad ย ากุง้สลัด 

 Traditional ham pate with spinach ปาเตห้มใูสผั่กขม  Japanese seasoned mini squid ปลาหมกึทอดสไตลญ์ีปุ่่ น 

 Marinated mushroom with potatoes chips สลัดเห็ด  Fresh Vietnamese spring roll ปอเป๊ียะสดเวยีดนาม 

 Tomato - mozzarella with fresh picked basil  
    ชสีโมซาเลรา่กับมะเขอืเทศ 

 Cold Japanese soba เสน้โซบะเย็น 

 Tuna salad with pasta and olives สลัดทนู่ากับเสน้พาสตา้  Cold steamed chicken with Chinese wine ไกแ่ชเ่หลา้ 

Our special salad bar with dressing and condiments (Included) รวมสลดับาร ์

 
Soups (Choose two / เลอืก 2 รายการ) 

 Cream of smoked salmon แซลมอนครมีซปุ  Chicken veloute with asparagus ครมีซปุไกใ่สห่น่อไมฝ้ร่ัง 

 Asian wild forest mushroom soup ซปุเห็ด  Lobster bisque ซปุกุง้ 

 Beef consommé with vegetables ซปุใสเนือ้  Minestrone with pesto croutons อติาเลีย่นซปุ 

 Glass noodle soup with minced pork แกงจดืวุน้เสน้หม ู  Spicy river prawn soup with lemongrass ตม้ย ากุง้แมน่า้ 

 Spicy chicken soup with coconut ตม้ขา่ไก่  Japanese clear soup with clams ซปุหอยแครงญีปุ่่ น 

  
From the chafing dish (Choose six / เลอืก 6 รายการ) 

 Sliced beef with mushroom เนือ้ผัดน ้ามันหอย  Japanese simmered beef with vegetables เนือ้ตุน๋ญีปุ่่ น 

 Seafood ragout with saffron ทะเลผัดซอสซอฟฟรอน  Teriyaki style sea perch on rice ผัดซฟีู้ดเทอรยิากซิอส 

 Chicken piccata ไกพ่คิคาตา้  Fried garoupa with sweet chili sauce ปลาเกา๋สามรส 

 Salmon steak with Kaffir sauce  

     สเต็กแซลมอนซอสใบมะกรดู 

 Sliced chicken with basil and chili ไกผั่ดกระเพรา 

 Roasted pork loin stuffed with prunes หมอูบไสพ้รนุ  Fish ball curry with fresh rice spaghetti  
    ขนมจนีแกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลา 

 Maize-sesame crusted pork fillet หมชูบุแป้งขา้วโพด  Stir-fried seafood on bean sprouts ผัดซฟีู้ดถั่วงอก 

 Roasted duckling with orange sauce เป็ดอบซอสสม้  B.B.Q. duck curry with pineapple แกงเผ็ดเป็ดยา่ง 

 Pan fried red snapper “Almondine” ปลากะพงทอด  Spicy seafood pudding หอ่หมกทะเล 

 White lamb stew with vegetables แกะตุน๋ครมีซอส  Stir-fried slices of pork with cauliflower หมผัูดดอกกะหล ่า 

  
From the carving board (Choose one / เลอืก 1 รายการ) 

 Honey glazed B.B.Q. ham with mustard and apple sauce  
    ขาแฮมอบซอสแอปเป้ิล 

 Pepper-coriander seed crusted beef sirloin with condiments 
     เนือ้อบ 
 Baked fish fillet in puff pastry ปลาหอ่แป้งอบ 

  

Vegetables (Choose one / เลอืก 1 รายการ) 

 Glazed carrots and green beans ผัดแครอท ถั่วแขก  Stir fried mix vegetables with shrimps ผัดผักกับกุง้ (ไทย) 

 Garden fresh vegetables ผักรวมกับซอสเนย  Vegetable tempura ผักเทมปรุะ 

 Grilled tomatoes มะเขอืเทศยา่ง  Fried baby kale แขนงผัดน ้ามันหอย 

 Ratatouille ผัดผักแบบอติาเลีย่น  Green mustard leaves with crabmeat sauce ผักโสภณราดมันป ู

 Cauliflower “Polonaise” ผัดดอกกะหล ่าราดครมีซอส  Teppanyaki fried vegetables ผัดผักเทปังยาก ิ

  
Rice, Potatoes and Pasta (Choose two / เลอืก 2 อยา่ง) 

 Roast potato with onion มันอบกับหอม  Mee Siam หมีส่ยาม 

 Pasta seafood gratin พาสตา้กับซฟีู๊ ดอบ  Fried rice with salted fish ขา้วผัดปลาเค็ม 

 Potato croquettes มันบดทอด  Fried rice with garlic ขา้วผัดกระเทยีม 

 Deep fried sweet potato มันเทศทอด  The Atrium fried rice ขา้วผัดเอเทรยีม 

 Spanish paella ขา้วผัดสเปน  Fried rice with lime leaves ขา้วผัดใสใ่บมะกรดู 

 
 

 



   

 

Dessert Menu C 

(Choose six / เลอืก 6 รายการ) 

 Sacher cake เคก้ช็อคโกแลดอัลมอนด ์

 Peach pie พายพชี 

 White cappuccino mousse มสูช็อคโกแลด กาแฟ 

 Truffle cake เคก้ช็อคโกแลด 

 Stand of cookies คุก้กีร้วม 

 Rice pudding with raspberry sauce พดุดิง้ขา้ว 

 English bread and butter pudding พดุดิง้ขนมปัง 

 Apple strudel แป้งหอ่แอปเป้ิลอบ 

 Blueberry cheese cake บลเูบอรร์ีช่สีเคก้ 

 French pastry ของหวานแบบฝรั่งเศส 

 Charlotte royal มสูวนลิา 

 Fresh fruits tartlets ทารต์ผลไม ้

 Paris-Brest เอแคลรไ์สค้รมี ผลไม ้

 Steamed tapioca pearls in coconut milk with cantaloupe สาคูแคนตาลปู 

 Cherry clafoutie ทารต์เชอรร์ี ่

 Green tea mousse with strawberry compote มสูชาเขยีว 

 

Accompanied (ไดท้กุรายการ) 

 Tropical fresh fruit platter                            

 Mini Thai dessert           

 Ice cream corner with condiments 

 
 

 


