
 

 

Chinese Set Menu 

Silver Package/table (10 Pax) 

 
   

หอยจ้อทอด/ ไส้กรอกทอด 
Crispy dried bean curd 

roll with pork & crab 

meat /  
Deep fried sausage 

  

 

ซุปกระเพาะปลาน ้าแดงเนื อปู

เห็ดหอม 
Fish maw soup  

O

r 

 

ย้าทะเล 
Spicy seafood salad 

O

r 

 

ย้าสามกรอบ 
Spicy three crispy 

salad 
 

ขาหมูอบยอดผัก 
Stewed pork with 

young kale 

O

r 

 

กุ้งทอดสลัด 
Deep fried prawn 

salad 

O

r 

 

ซี่โครงหมูอบเต้าเจี ยว 
Baked pork spareribs  

with bean sauce 
 

ผัดโหงวก้วย 
Fried chicken  

with five nuts 

O

r 

 

กระเพาะปลาผัดแห้ง 
Stir-fried fish mow  

with eggs and bean 

sprouts 

O

r 

 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

Stir- fried chicken 

 with cashew nuts 

 

ผัดผักสี่สหายน ้าแดง 
Four kind of 

vegetable 

delicacies 

O

r 

 

ผัดหน่อไม้ฝรั่งกับน ้ามันหอย 
Asparagus  

in  oyster sauce 

O

r 

 

กระเพาะหมูผัดเกียมฉ่าย 
Pork stomach 

with marinated 

cabbage 
 

ปลาทับทิมสามรส 
Deep-fried fish  

with three 

flavored sauce 

O

r 

 

ปลาทับทิมราดบ๊วย 

Deep-fried fish with 
Chinese plum 

O

r 

 

ปลาทับทิมนึ่งมะนาว 
Steamed fish 

with lime sauce 

 

ไก่ตุ๋นเครื่องยาจีน 
Stewed chicken  

with Chinese herbs 

O

r 

 

ซี่โครงหมูเห็ดหอมยาจีน 
Stewed spare ribs 
with Chinese herbs 

O

r 

 

เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม 
Bamboo pellicle soup 

with black mushroom 
 

ข้าวผัดปู 
Fried rice  

with crab meat 

O

r 

 

ข้าวผัดกุนเชียง 
Fried rice 

with Chinese sausage 

O

r 

 

หมี่ฮ่องกงผัดหมูแดง 

Hong Kong noodle  

with red pork 
 

รวมมิตรน ้าใส 

 (แปะก๊วย, ลูกบัว, ถ่ัวแดง) 
Ginkgo nuts,lotus 

seeds and red 

beans  

 

O

r 

 

ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน 
Water chestnuts 

 in coconut milk 

O

r 

 

โอวนี่แปะก้วย 
Sweet taro with 

ginkgo nuts 

 
 
 

 

 



 

 

 



 

 

Chinese Set Menu 

Gold Package/table (10 Pax) 
 

 

 
 

 
 

   

ออร์เดิร์ฟ 

ขนมจีบ, ฮะเก๋าสาหร่าย 

แฮมขาหมู, เมด็มะมว่งหมิพานต์ 
Hors d’oeuvres 

 

  

   

ปลิงทะเลน ้าแดง 
Sea Cucumber in red 

soup 
 

  

 

เป็ดยัดไส้เกาลัด 
Braised duck 

stuffed  

with chestnut 

Or  

เป็ดย่างอบน ้าผึ ง 
Grilled duck with 

honey  

Or  

ไก่ไทยแช่เหล้าจีน 

Steamed chicken 

with Chinese wine 

 

กุ้งทอดสลัด 
Deep fried prawn 

salad 

Or  

หอยจ้อปู กุ้ง 
Crispy dried bean 

curd 

roll with shrimp 

and crab meat 

Or  

ซี่โครงหมูอบเต้าเจี ยว 
Baked pork spare 

ribs with bean sauce 

 

ปลากระพงแป๊ะซะ 
Steamed seabass 

 in spicy and sour 

soup 

Or  

ปลากระพงนึ่งมะนาว 

Steamed seabass 

 in lime sauce 

Or  

ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว 

Steamed seabass 

in soya sauce 

 

หน่อไม้ทะเลน ้าแดง 

Braised 

sea-asparagus in 

red soup 

Or  

เป่าฮื อใต้หวันน ้าแดง 

Braised abalone in 

red soup 

Or  

กุ้งผัดหน่อไม้กับตีนเป็ด 
Stir-fried shrimp 

with bamboo shoot 

and duck feet  

เป็ดตุ๋นมะนาวดอง 

Duck soup  

With pickled lime 

Or  

กระพาะหมูเยื่อไผ่ยาจีน 
Pork bellies and 

bamboo pellicle 

with Chinese herbs 

Or  

ซี่โครงหมูเยื่อไผ่ตุ๋นกับเห็ดหอม 
Braised spare ribs 

with Bamboo pellicle 

and black mushroom 
  

ข้าวผัดกุ้ง+ปู 
Fried rice with 

shrimps 

and crab meat 

Or  

 ข้าวห่อใบบัว 

Fried rice wrapped 

in lotus leaf 

Or  

หมี่ฮ่องกงผัดปูหมูแดง 

Hong Kong noodle  

with crab meat 

and red pork 
 

ลูกบัวถ่ัวแดงร้อนน ้าใส 
Hot lotus seeds and 

red kidney beans 

Or  

บัวลอยน ้าขิง  
Steamed dumplings 

 in ginger syrup 

Or  

เผือกกวนแป๊ะก้วย 
Sweet taro 

with gingko nuts 



 

 

Chinese Set Menu 

Platinum Package/table(10 Pax) 
 

 

   

ออร์เดิร์ฟ  

ขนมจีบ, ฮะเก๋าสาหร่าย 

ขาหมูรมควัน, ไข่เยี่ยวม้า 
Hors d’oeuvres 

 

  

   

กระเพาะปลายัดใส้ 

 (หมู ปู กุ้ง) 
Stuffed fish maw in 

brown sauce  

  

   

หมูหันฮ่องกง 
 Suckling pig 

 

  

 

ผัดโหงวก๊วย 
 Fried chicken  

with five nuts  

 

Or  

กระเพาะหมูผัดเห็ดหอม 
Braised pork 

Stomach with black 

mushrooms 
 

Or  

กุ้งทอดสลัด 
Deep fried prawn 

salad  

   

สี่เซียนน ้าแดง 

(หอยเป๋าฮื อ, เนื อปู, ปลาหมึก

กรอบ, กุ้งชีแฮ้) 

Mixed seafood in 

brown sauce 
 

  

 

ปลากระพง  

( แป๊ะซะ, น่ึงมะนาว, นึ่งซีอิ ว) 
Steamed Sea bass in 

spicy and sour soup 

or spicy lime sauce 

or soya sauce  

Or  

ปลาเก๋า  

(ทอดสามรส, น่ึงซีอิ ว, นื่งบ๊วย) 

Deep fried garoupa  

with three flavored 

sauce or steamed 

garoupa with soya 

sauce or with 

Chinese plum sauce 
 

Or  

ปลากระบอกนึ่งซีอิ๊ว 
Steamed mullet fish 

in soya sauce  

 

ข้าวผัดกุ้ง+ปู 
Fried rice  with 

shrimps  

and crab meat 

  

หมี่ฮ่องกงผัดปูหมูแดง 

Hong Kong noodle  

with grilled duck 

  

ข้าวห่อใบบัว 

Fried rice wrapped 

in lotus leaf 

 

ซี่โครงหมูเยื่อไผ่ยาจีน 

Pork spare rib soup 

with bamboo 

pellicle and 

Chinese herb 
 

Or  

กระเพาะหมูตุ๋นผักเสฉวน 
Double boiled Pork 

stomach with 

Szechuan vegetable 

Or  

สามเซียนตุ๋น  
(เห็ดแชมปิยอง-เอ็นหม ู–  กระเพาะปลา) 

Double boiled mixed 

in Chinese herb 

 

โอวนี่แปะก้วย 
Sweet taro with 

ginkgo nuts 
 

Or  

ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน 
Water Chestnuts in 

coconut milk 

Or  

บัวลอยน ้าขิง 
Steamed dumplings in 

ginger syrup 



 

 

 

THAI-INTERNATIONAL BUFFET 

SILVER PACKAGE 
 

Cold appetizers (please select four 

items) 
อาหารเรยีกน า้ยอ่ย (เลอืกสีอ่ยา่ง) 

 

ROASTED PORK LOIN WITH PICKLES 

สันในหมูอบกบัผักดอง 

 Butcher ham with asparagus บุชเชอรแ์ฮมกบัหน่อไม้ฝรั่ง 

 Chicken and sweet corn salad สลัดไก่ใส่ขา้วโพด 

 Pasta salad with seafood สลัดพาสตา้ทะเล 

 Assorted sushi ซูช ิ

 Chinese hors d’oeuvres ออร์เดิฟจีน 

 Spicy chicken, shrimp and vegetable 

salad 

ย้าสามสหาย 

 Green papaya salad ส้มต้า 

 Pig’s ear jelly with rainbow eggs หูหมูเย็นกับไข่เยี่ยวม้า 

 Minced pork salad ลาบหมู 

 Grilled Thai beef salad เนื อย่างจิ มแจ่ว 

 Roasted chicken ไก่ย่าง 

Five seasonal salads สลดัหา้อย่าง 

 
 

Salad dressings: น ้าสลัด: 

French, Thousand Islands, Italian and 

vinaigrette 

ฝรั่งเศส, เทาวซ์นัไอรแ์ลนด,์ อติาเลียน, วินเีกรด

ซอส  

Soups (please select one item) ซปุ (เลอืกหนึง่อยา่ง) 

 Green asparagus cream soup ซุปขน้หน่อไม้ฝรั่ง 

 Sweet corn cream soup with herbs ซุปขน้ขา้วโพดกบัสมุนไพร 

 Wild mushroom cream soup ซุปขน้เห็ดป่า 

 Spicy fish soup flavored with lemon 

grass 

ต้มย้าปลากระพง 

 Chicken soup flavored with coconut ต้มข่าไก ่

 Clear minced pork soup แกงจืดหมูสบั 

 

Hot specialties (please select five 

items) 
อาหารรอ้น (เลอืกหา้อยา่ง) 

 Sliced pork with mushroom sauce หมูสไลด์กับซอสเห็ด 

 Grilled chicken fillets with paprika 

sauce 

สันในไก่ย่างกับซอสปาปรกิา้ 

 Beef mignons with black pepper sauce เนื อสันในกับซอสพรกิไทยดา้ 

 Slice beef with mustard sauce เนื อเปน็ชิ นกบัซอสมัสตาร์ด 

 Grilled snapper fillet with basil 

cream sauce 

ปลากระพงย่างกับครีมซอสโหระพา 

  Seafood Thermidor อาหารทะเลซอสเทอร์มิดอร ์

 Pan-fried sweet lip fillet with 

almonds 

ปลาทอดกับอัลมอนดซ์อส 

 Ham steaks with calvados sauce แฮมสเต็กกับซอสคาวาดอส 

 

 

 Mild chicken curry แกงมัสมั่นไก ่

 Fried chicken or pork with ginger หมูหรือไก่ผัดขิง 

 Yellow chicken curry แกงกระหรี่ไก ่

 Steamed kale with crispy pork คะนา้หมูกรอบ 

 Deep fried fish with a three 

flavored sauce 

ปลาสามรส 

 Fried chicken or pork with garlic 

and pepper 

หมูหรือไก่ทอดกระเทียมพรกิไทย 



 

 

 

Side dishes (please select one item) ขา้ว หรอื เครือ่งเคยีง (เลอืกหนึง่อยา่ง) 

 Buttered rice ข้าวผัดเนย 

 Roasted potatoes มันฝรั่งอบ 

 Fried rice ข้าวผัด 

 Steamed rice ข้าวสวย 

 

Vegetables (please select one item) ผกั (เลอืกหนึง่อยา่ง) 

 Glazed vegetables from Chiang Mai ผักจากเชียงใหม่ 

 Braised baby corns ข้าวโพดอ่อน 

 Gratinated cauliflower กะหล้่าดอกอบชีส 

 Fried mixed vegetables ผัดผักรวมมิตร 

 Steamed three colored vegetables ผักสามสหาย 

 
 

Desserts (please select four  items)  ขนมหวาน (เลอืกสีอ่ยา่ง) 

 Assorted Thai desserts ขนมไทยตา่งๆ 

 Strawberry yoghurt slices สตรอเบอร์รี่โยเกิรต์ 

 Linz slices ลินซ์เคก้ 

 Black Forest tart ทาร์ทแบล็กฟอร์เรส 

 Pineapple strudel สตรูเดิ ลสับปะรด 

 Butter cakes บัทเตอร์เคก้ 

 Fruit tartlets ทาร์ทเล็ทผลไม้ 

 Assorted ice cream ไอศครีม 

 Caramel cream ครีมคาราเมล 

 Fresh fruits in season ผลไม้ตามฤดูกาล 

 

 

 
 



 

 

 Thai-International Buffet 

Gold Package 
 

Cold appetizers (please select five items) อาหารเรยีกน า้ยอ่ย (เลอืกห้าอยา่ง) 

 Roasted pork loin with pickles สันในหมูอบกับผักดอง 

 Country style terrine with pickles เทอร์รีนแบบคันทรี่กับผักดอง 

 Smoked snapper with condiments ปลากระพงรมควันกับเครื่องเคียง 

 Butcher ham with asparagus บุชเชอร์แฮมกับหน่อไม้ฝรั่ง 

 Roasted chicken with rosemary ไก่อบโรสแมรี่ 

 Nut ham with papaya นัทแฮมกับมะละกอ 

 Duck galantine with raisins and 

oranges 
เป็ดเจลาตินกับลูกเกตและส้ม 

 Tuna salad with green beans and 

tomatoes 
สลัดทูน่ากับถ่ัวแขกและมะเขือเทศ 

 

 

 Chicken and sweet corn salad สลัดไก่ใส่ข้าวโพด 

 Pasta salad with seafood สลัดพาสต้าทะเล 

 Assorted sushi ซูชิ 

 Chinese hors d’oeuvres ออร์เดิฟจีน 

 Pig’s ear jelly with rainbow eggs หูหมูเย็นกับไข่เยี่ยวม้า 

 Spicy chicken, shrimp and vegetable 

salad 
ย้าสามสหาย 

 Green papaya salad ส้มต้า 

 Assorted cold cuts ออร์เดิฟเย็น 

 Assorted North Eastern hors 

d’oeuvres 
ออร์เดิฟอีสาน 

 Seafood salad Thai style 

sSeaeafood salad 
ไทยซีฟู้ดสลัด 

 Minced pork salad ลาบหมู 

 Roasted chicken ไก่ย่าง 
 

Five seasonal salads สลดัหา้อยา่ง 

Salad dressings: น ้าสลัด: 
French, Thousand Islands, Italian and 

vinaigrette 
ฝรั่งเศส, เทาว์ซันไอร์แลนด์, อิตาเลียน, วิเนเกรดซอส 

 

Soups (please select two items) ซปุ (เลอืกสองอยา่ง) 

 Clear vegetable soup ซุปใสผัก 

 Green asparagus cream soup ซุปข้นหน่อไม้ฝรั่ง 

 Beef consommé with port wine  ซุปใสเนื อใส่พอร์ตไวน์ 

 Sweet corn cream soup with herbs ซุปข้นข้าวโพดกับสมุนไพร 

 Wild mushroom cream soup ซุปข้นเห็ดป่า 

 Tomato cream soup with smoked 

chicken 
ครีมซุปมะเขือเทศกับไก่รมควัน 

 Spicy fish soup flavored with lemon 

grass 
ต้มย้าปลากระพง 

 Chicken soup flavored with coconut ต้มข่าไก่ 

 Spicy seafood soup flavored with 

lemon grass 
ต้มย้าทะเล 

 Sour fish soup แกงส้มปลา 

 Clear minced pork soup แกงจืดหมูสับ 

 Simmered pork spare rib soup ซี่โครงหมูตุ๋น 



 

 

Hot specialties (please select six items) อาหารรอ้น(เลอืกหกอยา่ง) 

 Pork stew with fresh spring 

vegetables 
สตูหมูตบแต่งด้วยผัก 

 Sliced pork with mushroom sauce หมูสไลด์กับซอสเห็ด 

 Ham steaks with calvados sauce แฮมสเต็กกับซอสคาวาดอส 

 Chicken stew with cream and peppers สตูไก่กับซอสครีมแต่งด้วยพริกยักษ์ 

 Grilled chicken fillets with paprika 

sauce 
สันในไก่ย่างกับซอสปาปริก้า 

 Chicken piccata ไก่ชุบไข่และชีสทอด 

 Beef Stroganoff เนื อซอสครีมแบบสโตรกานอฟ 

  Sliced beef with red wine sauce เนื อสไลด์ซอสไวน์แดง 

 Beef mignons with black pepper sauce เนื อสันในกับซอสพริกไทยด้า 

 Pan-fried sweet lip fillet with 

almonds 
ปลาทอดกับอัลมอนด์ซอส 

 Seafood Thermidor อาหารทะเลซอสเทอร์มิดอร์ 

 Grilled snapper fillets with basil 

cream sauce 
ปลากระพงย่างกับครีมซอสโหระพา 

 Mild chicken curry แกงมัสมั่นไก่ 

 Yellow chicken curry แกงกระหรี่ไก่ 

 Steamed fish with mushrooms and lime ปลานึ่งแป๊ะซะ 

 Fried pork or chicken with garlic 

and pepper 
หมูหรือไก่ทอดกระเทียมพริกไทย 

 Braised duck with soya sauce เป็ดพะโล้ 

 Steamed squids with lime sauce ปลาหมึกนึ่งมะนาว 

 Green chicken or pork curry แกงเขียวหวานไก่หรือหมู 

 Stir-fried beef with hot basil เนื อผัดใบกระเพา 

 Stir-fried fish with chili ปลาผัดเผ็ด 

 Fried chicken or pork with ginger หมูหรือไก่ผัดขิง 

 Deep-fried fish with a three 

flavored sauce 
ปลาสามรส 

 Fried stuffed squids ปลาหมึกยัดไส้  

 

Side dishes (please select one item) ขา้ว หรอื กว๋ยเตีย๋ว (เลอืกหนึ่งอยา่ง) 

 Buttered rice ข้าวผัดเนย 

 Buttered noodles เส้นขาวผัดเนย 

 Spaghetti  สปาเก็ตตี  

 Roasted potatoes มันฝรั่งอบ 

 Potato gratin มันฝรั่งอบชีส 

 Steamed rice ข้าวสวย 

 Fried rice ข้าวผัด 

 Fried noodles บะหมี่ผัด 

 Stir-fried rice noodles with dried 

shrimps 
ผัดไทย 

 Yellow fried noodles  หมี่ซัวผัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vegetables (please select one item) ผดัผกั (เลอืกหนึ่งอยา่ง) 

 Glazed vegetables from Chiang Mai ผักจากเชียงใหม่ 

 Braised baby corns ข้าวโพดอ่อน 

 Gratinated cauliflower กะหล่้าดอกอบชีส 

 Buttered green asparagus หน่อไม้ฝรั่งผัดเนย 

 Steamed green vegetables with oyster 

sauce 
ผักนึ่งราดซอสหอยนางรม 

 Fried mixed vegetables ผัดผักรวมมิตร 

 Steamed three colored vegetables ผักสามสหาย 

 Chinese lettuce with red sauce ผักกวางตุ้งน ้าแดง 

 Yellow bamboo shoots with quail eggs หน่อไม้เหลืองผัดไข่นกกระทา 

 Winter lettuce with red sauce ผักกาดขาวน ้าแดง 
 
 

 

 

 
 

Desserts (please select five items)  ขนมหวาน (เลอืกหา้อยา่ง) 

 Fresh fruits in season ผลไม้ตามฤดูกาล 

 Assorted Thai desserts ขนมไทยต่างๆ 

 Strawberry yoghurt slices สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ต 

 Linz slices ลินซ์เค้ก 

 Black Forest tart ทาร์ทแบล็กฟอร์เรส 

 Pineapple strudel สตรูเดิ ลสับปะรด 

 Apple crumble squares แอปเป้ิลครัมเบิล 

 Blueberry slices บลูเบอร์รี่ 

 Butter cakes บัทเตอร์เค้ก 

 Fruit tartlets ทาร์ทเล็ทผลไม้ 

 Caramel cream ครีมคาราเมล 

 Pineapple jalousies จาลูซี่สับปะรด 
 



 

 

 Thai-International Buffet 

Platinum Package 
 

Cold appetizers (please select six 

items) อาหารเรยีกน า้ยอ่ย (เลอืกหกอยา่ง) 

 Roasted pork loin with pickles สันในหมูอบกับผักดอง 

 Country style terrine with pickles เทอร์รีนแบบคันทรี่กับผักดอง 

 Smoked snapper with condiments ปลากระพงรมควันกับเครื่องเคียง 

 Butcher ham with asparagus บุชเชอร์แฮมกับหน่อไม้ฝรั่ง 

 Roasted chicken with rosemary ไก่อบโรสแมรี่ 

 Nut ham with papaya นัทแฮมกับมะละกอ 

 Duck galantine with raisins and 

oranges 
เป็ดเจลาตินกับลูกเกตและส้ม 

 Marinated salmon with mustard-dill 

sauce 
แซลมอลปรุงรสกับซอสมัสตาร์ด-ดิว 

 Seafood cocktail with pineapple ค็อกเทลทะเลกับสับปะรด 

 Tuna salad with green beans and 

tomatoes 
สลัดทูน่ากับถ่ัวแขกและมะเขือเทศ 

 

 

 Chicken and sweet corn salad สลัดไก่ใส่ข้าวโพด 

 Pasta salad with seafood สลัดพาสต้าทะเล 

 Assorted sushi ซูชิ 

 Chinese hors d’oeuvres ออร์เดิฟจีน 

 Pig’s ear jelly with rainbow eggs หูหมูเย็นกับไข่เยี่ยวม้า 

 Spicy chicken, shrimps and vegetable 

salad ย้าสามสหาย 

 Green papaya salad ส้มต้า 

 Spicy glass noodle salad with minced 

pork 
ย้าวุ้นเส้น 

 Assorted cold cuts ออร์เดิฟเย็น 

 Assorted North Eastern hors 

d’oeuvres 
ออร์เดิฟอีสาน 

 Thai seafood salad ไทยซีฟู้ดสลัด 

 Minced pork salad ลาบหมู 

 Roasted chicken ไก่ย่าง 

 Salad with nuts and dried seafood ย้าสามกรอบ 
 

Five seasonal salads สลดัหา้อยา่ง 

Salad dressings: น ้าสลัด: 
French, Thousand Islands, Italian and 

vinaigrette 
ฝรั่งเศส, เทาว์ซันไอร์แลนด์, อิตาเลียน, วิเนเกรดซอส 

 

Soups (please select two items) ซปุ (เลอืกสองอยา่ง) 

 Clear vegetable soup ซุปใสผัก 

 Green asparagus cream soup ซุปข้นหน่อไม้ฝรั่ง 

 Beef consommé with port wine  ซุปใสเนื อใส่พอร์ตไวน์ 

 Sweet corn cream soup with herbs ซุปข้นข้างโพดกับสมุนไพร 

 Wild mushroom cream soup ซุปข้นเห็ดป่า 

 Tomato cream soup with smoked chicken ซุปข้นมะเขือเทศกับไก่รมควัน 

 French onion soup ซุปหัวหอม 

 Minestrone soup ซุปผักอิตาเลียน 

 Spicy fish soup flavored with lemon 

grass 
ต้มย้าปลากระพง 

 Chicken soup flavored with coconut ต้มข่าไก่ 

 Spicy seafood soup flavored with lemon grass ต้มย้าทะเล 

 Spicy pork leg soup ต้มย้าขาหมู 

 Sour fish soup แกงส้มปลา 



 

 

 Cleared minced pork soup แกงจืดหมูสับ 

 Simmered pork spare rib soup ซี่โครงหมูตุ๋น 

 Chicken soup with onions ซุปไก่หอมใหญ่ 

 

Hot specialties (please select seven 

items) อาหารรอ้น(เลอืกเจด็อยา่ง) 

 Grilled pork fillets with mushroom 

sauce 
สันในหมูกับซอสเห็ด 

 Sliced pork with mustard sauce หมูสไลด์กับซอสมัสตาร์ด 

 Ham steaks with calvados sauce แฮมสเต็กกับซอสคาวาดอส 

 Grilled lamp chops Provençale style ซี่โครงแกะย่างแบบโพรเวนซาล 

 Grilled chicken fillets with paprika 

sauce 
สันในไก่ย่างกับซอสปาปริก้า 

 Chicken piccata ไก่ชุบไข่และชีสทอด 

 Grilled chicken breasts with tarragon 

cream sauce 
อกไก่ย่างซอสทารากอน 

 Chicken stew with cream and peppers สตูไก่กับซอสครีมและพริกยักษ์ 

 Beef mignons with black pepper sauce เนื อสันในกับซอสพริกไทยด้า 

 Beef Stroganoff เนื อซอสครีมแบบสโตรกานอฟ 

 Sliced beef with red wine sauce เนื อสไลด์ซอสไวน์แดง 

 Grilled snapper fillets with a basil 

cream sauce 
ปลากระพงย่างกับครีมซอสโหระพา 

 Seafood Thermidor อาหารทะเลซอสเทอร์มิดอร์ 

 Pan fried sweet lip fillet with almonds ปลาทอดซอสกับอัลมอนด์ 

 Mild chicken curry แกงมัสมั่นไก่ 

 Yellow chicken curry แกงกระหรี่ไก่ 

 Steamed fish with mushrooms and lime ปลานึ่งแป๊ะซะ 

 Fried pork or chicken with garlic 

and pepper 
หมูหรือไก่ทอดกระเทียมพริกไทย 

 Braised duck with soya sauce เป็ดพะโล้ 

 Steamed squids with lime sauce ปลาหมึกนึ่งมะนาว 

 Fried beef with black pepper เนื อผัดพริกไทยด้า 

 Green chicken or pork curry แกงเขียวหวานไก่หรือหมู 

 Stir-fried beef with hot basil เนื อผัดใบกระเพา 

 Stir-fried fish with chili ปลาผัดเผ็ด 

 Pork or chicken with ginger หมูหรือไก่ผัดขิง 

 Deep-fried fish with a three flavored 

sauce ปลาสามรส 

 Fried stuffed squids ปลาหมึกยัดไส้  

 Stir-fried fish with celery ปลาผัดค่ืนช่าย 
 

Side dishes (please select two items) ขา้ว หรอื กว๋ยเตีย๋ว (เลอืกสองอยา่ง) 

 Buttered rice ข้าวผัดเนย 

 Buttered noodles บะหมี่ผัดเนย 

 Spaghetti สปาเก็ตตี  

 Roasted potatoes มันฝรั่งอบ 

 Potato gratin มันฝรั่งอบชีส 

 Potato croquettes มันฝรั่งบดทอด 

 Steamed rice ข้าวสวย 

 Fried rice ข้าวผัด 

 Fried noodles บะหมี่ผัด 

 Stir-fried rice noodles with dried 

shrimps 
ผัดไทย 

 Yellow fried noodles  หมี่ซัวผัด 

 Spicy fried noodles with shrimps ผัดขี เมา 
 



 

 

 

 

 

Vegetables (please select two item) ผดัผกั (เลอืกสองอยา่ง) 

 Glazed vegetables from Chiang Mai ผักจากเชียงใหม่ 

 Braised baby corns ข้าวโพดอ่อน 

 Gratinated cauliflower กะหล่้าดอกอบชีส 

 Buttered green asparagus หน่อไม้ฝรั่งผัดเนย 

 Steamed green vegetables with oyster 

sauce 
ผักนึ่งราดซอสหอยนางรม 

 Grilled tomatoes มะเขือเทศย่าง 

 Buttered green beans ถ่ัวแขกผัดเนย 

 Glazed peas and carrots ถ่ัวลันเตากับแครอท 

 Fried mixed vegetables ผัดผักรวมมิตร 

 Steamed three colored vegetables  ผักสามสหาย 

 Chinese lettuce with red sauce ผักกวางตุ้งน ้าแดง 

 Kale in oyster sauce คะน้าน ้ามันหอย 

 Yellow bamboo shoots with quail eggs หน่อไม้เหลืองผัดไข่นกกระทา 

 Winter lettuce with red sauce ผักกาดขาวน ้าแดง 

 Stir-fried kale with crispy pork คะน้าหมูกรอบ 

 Sophon lettuce with red sauce ผักโสภณน ้าแดง 
 

 

 

Carving (please select one item) อาหารอบ/ยา่งหัน่โชว ์(เลอืกหนึง่อยา่ง) 

 Honey glazed ham แฮมเคลือบน ้าผึ ง 

 Roasted pork loin with crackling 

skin 
สันนอกหมูอบ 

 Roasted leg of lamb  ขาแกะอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desserts (please select six items)  ขนมหวาน (เลอืกหกอยา่ง) 

 Fresh fruits in season ผลไม้ตามฤดูกาล 

 Assorted Thai desserts ขนมไทยต่างๆ 

 Strawberry yoghurt slices สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ต 

 Linz slices ลินซ์เค้ก 

 Black Forest tart ทาร์ทแบล็กฟอร์เรส 

 Pineapple strudel สตรูเดิ ลสับปะรด 

 Strawberry mousse มูสสตรอเบอร์รี่  

 Apple crumble squares แอปเป้ิลครัมเบิล 

 Assorted ice cream ไอศครีมรสต่างๆ 

 Butter cakes บัทเตอร์เค้ก 

 Fruit tartlets ทาร์ทเล็ทผลไม้ 

 Caramel cream ครีมคาราเมล 

 Pineapple jalousies จาลูซี่สับปะรด 

 Blueberry cheese cakes บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก 
 



 

 

Cocktail Menu  

Gold Package 

 
Cold canapés (please select eight items)  คานาเปเ้ยน็ (เลอืกแปดอยา่ง) 

 Pepper ham with asparagus เปปเปอร์แฮมกับหน่อไม้ฝรั่ง 

 Prawns on egg กุ้งกับไข่ต้ม 

 Cheese on whole wheat ชีสกับขนมปังโฮลวีท 

 Dried beef with melon เนื้อห่ันอย่างบางกับเมลอน 

 Pastrami with pickles พาสตราม่ีกับผักดอง 

 Smoked pork loin with papaya สันนอกหมูรมควันกับมะละกอ 

 Chicken salad on rye สลัดไก่บนขนมปังไรน์ 

 Smoked salmon on rye แซลมอลรมควันบนขนมปังไรน์ 

 Tuna salad on crackers ทูน่าสลัดบนขนมปังกรอบ 

 Butcher ham with pineapple บุชเชอร์แฮมกับสับปะรด 

 
Rice chips with coconut flavored 

chicken dip ข้าวตังหน้าตั้ง 

 

Hot canapés (please select eight items) คานาเปร้อ้น (เลอืกแปดอยา่ง) 

 Deep-fried spring rolls ปอเป๊ียะทอด 

 Spicy chicken wings ปีกไก่รสเด็ด 

 Minced beef on tomato sauce เน้ือบดย่างเสิร์ฟบนซอสมะเขอเทศ 

 Mini sausage rolls ขนมปังไส้กรอกขนาดเล็ก 

 Ham croissants แฮมครัวซองต์ 

 Mini pizzas พิซซ่า 

 Chicken curry puff กระหรี่ป๊ัปใส้ไก่ 

 Assorted satays สะเต๊ะต่างๆ 

 Deep-fried fish cakes ทอดมันปลา 

 Deep-fried minced pork on bread ขนมปังหน้าหมู 

 Crispy golden bag ถุงทองทอด 

 Baby hot dogs ฮอตดอกเล็ก 

 Vegetable samosas ซาโมซ่าผัก 

 



 

 

 

 

Food stalls (please select two item) ซุม้อาหาร (เลอืกสองซุม้) 

 Thai style mixed spicy salad ซุ้มย าหมูย่าง, ย าไก่ย่าง,ย าเนื้อย่าง,ย ารวมมิตร 

 Roast pork loin with cracking skin ซุ้มสันในหมูอบ 

 Noodle soup  ซุ้มก๋วยเตี๋ยว 

 Chicken rice ซุ้มข้าวมันไก่ 

 

Desserts (please select six items) ขนมหวาน (เลอืกหกอยา่ง) 

 Assorted fresh fruits ผลไม้ต่างๆ 

 Assorted Thai desserts ขนมไทย 

 Mini Swiss rolls แยมโรล 

 Mini brownies บราวน่ี 

 Pineapple jalousie จาลูซี่สับปะรด 

 Black Forest slices แบล็กฟอร์เรส 

 Fruit cakes เค้กผลไม้ 

 Mini Linz slices ลินซ์เค้ก 

  Vanilla eclairs เอแคลร์วานิลลา 

 Mini fruit tartlets ทาร์ทเล็ทผลไม้ 

 Fresh fruit tart ทาร์ทผลไม้สด 

 Mocca slices เค้กมอคค่า 

 



 

 

Cocktail Menu  

Platinum Package 
 

 
Cold canapés (please select eight 

items)  คานาเปเ้ยน็ (เลอืกแปดอยา่ง) 

 Pepper ham with asparagus เปปเปอร์แฮมกับหน่อไม้ฝรั่ง 

 Prawns on egg กุ้งกับไข่ต้ม 

 Cheese on whole wheat ชีสกับขนมปังโฮลวีท 

 Parma ham on grissini sticks พาร์ม่าแฮมบนขนมปังแท่ง 

 Dried beef with melon เนื้อห่ันอย่างบางกับเมลอน 

 Pastrami with pickles พาสตราม่ีกับผักดอง 

 Smoked pork loin with papaya สันนอกหมูรมควันกับมะละกอ 

 Chicken salad on rye 

 

 

 

 

สลัดไก่บนขนมปังไรน์ 

 Smoked salmon on rye แซลมอลรมควันบนขนมปังไรน์ 

 Tuna salad on crackers ทูน่าสลัดบนขนมปังกรอบ 

 Rice chips with coconut flavored 

chicken dip 
ข้าวตังหน้าตั้ง 

 Herb and cream cheese rolls ขนมปังครีมชีสกับสมุนไพร 

 Salami with olives ซาลาม่ีกับมะกอก 

 

Hot canapés (please select eight items) คานาเปร้อ้น (เลอืกแปดอยา่ง) 

 Deep-fried spring rolls ปอเป๊ียะทอด 

 Spicy chicken wings ปีกไก่รสเด็ด 

 Minced beef on tomato sauce เนื้อบดย่างเสิร์ฟบนซอสมะเขอเทศ 

 Mini sausage rolls ขนมปังไส้กรอกขนาดเล็ก 

 Ham croissants แฮมครัวซองต์ 

 Mini pizzas พิซซ่า 

 Chicken curry puff กระหรี่ป๊ัปใส้ไก่ 

 Assorted satay สะเต๊ะต่างๆ 

 Fish finger with tar-tar sauce ปลาชุบแป้งทอดกับซอส ทาร์-ทาร์ 

 Deep-fried fish cakes ทอดมันปลา 

 Deep-fried minced pork on bread ขนมปังหน้าหมู 

 Baby hot dogs ฮอตดอกเล็ก 

 Vegetable samosas ซาโมซ่าผัก 

 Chicken yakitori ไก่ย่างซีอิ๊ว 

 Deep-fried shrimp kyo-sa เก้ียวซ่ากุ้งทอด 

 Grilled pork with lemon grass หมูตะไคร้ 

 



 

 

 

 

Food stalls (please select two items) ซุม้อาหาร (เลอืกสองซุม้) 

 Thai style mixed spicy salad ซุ้มย าหมูย่าง, ย าไก่ย่าง,ย าเนื้อย่าง,ย ารวมมิตร 

 Roast pork loin with cracking skin ซุ้มสันในหมูอบ 

 Noodle soup beef or pork ซุ้มก๋วยเตี๋ยว หมู หรือ เนื้อ 

 Chicken rice ซุ้มข้าวมันไก่ 

 Barbeque pork and rice ซุ้มข้าวหมูแดง 

 Honey glazed ham ซุ้มแฮมอบน้ าผ้ึง 

 

 

Desserts (please select six items) ขนมหวาน (เลอืกหกอยา่ง) 

 Assorted fresh fruits ผลไม้ต่างๆ 

 Assorted Thai desserts ขนมไทย 

 Mini Swiss rolls แยมโรล 

 Mini brownies บราวน่ี 

 Pineapple jalousie จาลูซี่สับปะรด 

 Black Forest slices แบล็กฟอร์เรส 

 Fruit cakes เค้กผลไม้ 

 Mini Linz slices ลินซ์เค้ก 

 Vanilla eclairs เอแคลร์วานิลลา 

 Mini fruit tartlets ทาร์ทเล็ทผลไม้ 

 Fresh fruit tart ทาร์ทผลไม้สด 

 Mocca slices มอคค่าสไลด์ 

 Custard slices คัสตาร์ท 

 Chocolate cakes ช็อคโกแล็ตเค้ก 

 


