
 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 
9 SoiTonsonPloenchit Road LumpiniPathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 66 2658 7979     Fax: 66 2658 7999     www.blistonresidence.com 

 

• COCKTAIL 2020 : MENU A1 (1,000 THB) • 

 

DRIED SNACKS 

Potato chips        มนัฝร่ังทอดกรอบ 

Peanuts       ถัว่ลิสงทอด 

Fava beans       ถัว่ปากอา้ 
COLD CANAPES

Roasted bruschetta chicken with yogurt dressing  บรูสเกตา้ไก่อบโยเกิร์ต 

Stuffed spicy tomato salsa with crumble   มะเขือเทศยดัไสก้บัครัมเบิล 

Spicy shrimp with green apple and ginger dressing salad สลดัแอปเปิลขิงกบักุง้ยา่ง 

Smoked salmon with Horseradish canapés   ปลาแซลมอนรมควนักบัซอสฮอลแลนเดชบนขนมปัง 

Grilled asparagus with bacon and onion dressing  หน่อไมฝ้ร่ังยา่งกบัเบคอนซอสหวัหอม 

THAI & ASIAN SNACKS 

Deep-fried chicken wrappea in pandan leaf   ไก่ห่อใบเตย 

Roasted pork rolls with apple caramel chutney   หมมูว้นยดัไสซ้อสแอปเปิลคาราเมล 

Japanese fried dumpling     เก๊ียวซ่าญ่ีปุ่น 

HOT CANAPES 

Crispy shrimp and vegetables tempura with wasabi mayo กุง้กบัผกัทอดเทมปุระซอสวาซาบิ 

Deep fried corn curry       ขา้วโพดทอดทรงเคร่ือง 

Mushroom puff      แป้งพฟัฟ์กรอบไสเ้ห็ด 

SWEET CORNER 

Deluxe Thai cocktail      ขนมหวานไทย 

Cakes        ขนมเคก้ชนิดต่างๆ 

Rainbow fruit skewers                  ผลไมเ้สียบคอ็กเทล 

 

 

CARVING STATION (For minimum guarantee 100 PAX/ในกรณีท่ีแขก 100 ท่านข้ึนไป) 

Baked fish with Italian styles salad sauce tomato salsa  ปลาอบเคร่ืองเทศกบัซอสอิตาเล่ียนซลัซ่า 
 

 



 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 
9 SoiTonsonPloenchit Road LumpiniPathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 66 2658 7979     Fax: 66 2658 7999     www.blistonresidence.com 

 

• COCKTAIL 2020 : MENU A2 (1,000  THB) • 

 

DRIED SNACKS 

Potato chips        มนัฝร่ังทอดกรอบ 

Peanuts       ถัว่ลิสงทอด 

Fava beans       ถัว่ปากอา้ 
COLD CANAPES  

Ham & cheese sandwich     แซนวิชแฮมชีส 

Smoked salmon with herbs     ปลาแซลมอนเคร่ืองเทศ 

Tomato bruschetta      บรูสเกตา้มะเขือเทศ 

Smoked chicken and pineapple canapés   ไก่รมควนัอบสบัปะรดบนขนมปัง 

Shrimp with cocktail sauce canapés              กุง้คอ็กเทลบนขนมปัง 

THAI & ASIAN SNACKS 

Deep fried crabmeat roll     หอยจ๊อ 

Chicken satay with peanut sauce    สะเต๊ะไก่ 

Fried bread with minced pork spread               ขนมปังหนา้หม ู

HOT CANAPES  

Sausage wrapped with bacon     ไสก้รอกพนัเบคอน 

Mushroom and spinach quiche    เห็ดและผกัโขมอบแป้งพาย 

Fish kebabs with crispy garlic     ปลายา่งกระเทียม 

SWEET CORNER 

Deluxe Thai desserts      ขนมหวานไทย 

Cakes        ขนมเคก้ชนิดต่างๆ 

Rainbow fruit skewers      ผลไมเ้สียบคอ็กเทล  

 

CARVING STATION (For Minimum guarantee 100 PAX /ในกรณีท่ีแขก 100 ท่านข้ึนไป) 

Glazed ham barbecue      แฮมยา่งซอสบาร์บีคิว 

 

 

 



 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 
9 SoiTonsonPloenchit Road LumpiniPathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 66 2658 7979     Fax: 66 2658 7999     www.blistonresidence.com 

 

• COCKTAIL 2020 : MENU B1 (1,100 THB)• 
 

DRIED SNACKS 

Potato chips       มนัฝร่ังทอดกรอบ 

Peanuts       ถัว่ลิสงทอด 

Fava beans       ถัว่ปากอา้ 
COLD CANAPES

Farmer ham with homemade pickles    หมแูฮมรมควนักบัผกัดอง 

Cheese with red capsicum     ชีสกบัพริกหยวก 

Tuna fish salad with tomato     ทูน่าสลดัในมะเขือเทศ 

Grilled fish with caper sauce                                                                   ปลายา่งซอลเเคปเปอร์ 

Crudites and creamy dips                                                                                             ผกัสดต่าง ๆ กบัซอสขน้ 

Ham cheese sandwich      แซนวิชแฮมชีส 

THAI &ASIAN SNACKS 

Deep fried fish patties      ทอดมนัปลา 

Mini grilled chicken tika     ไก่ทิกา้เสียบไม ้

Grilled fish with teriyaki sauce                ปลาราดซอสเทอริยากิ 

Spicy pork salad with cucumber in bite size   ลาบหมใูนแตงกวา 
HOT CANAPES  

Mixed Italian sausages in BBQ sauce      ไสก้รอกอิตาเล่ียนรวมซอสบาร์บีคิว 

Provencal chicken wings     ปีกไก่ทอดโปรวองซาล 

Fried calamari with tartar sauce    ปลาหมึกชุบเกลด็ขนมปังทอดกบัซอสทาร์ทาร์ 

Mushroom and bacon quiche     เห็ดและเบคอนอบแป้งพาย 

SWEET CORNER 

Deluxe Thai desserts      ขนมหวานไทย 

Cakes        ขนมเคก้ชนิดต่างๆ 

Selection seasonal fresh fruit delight    ผลไมเ้สียบคอ็กเทล 
 

CARVING STATION (For Minimum guarantee 100 PAX /ในกรณีท่ีแขก 100 ท่านข้ึนไป) 

Roasted chicken with black pepper sauce   ไก่อบซอสพริกไทยด า 

Mini sesame bun and condiment     ขนมปังโรลลแ์ละเคร่ืองปรุง 

 

 



 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 
9 SoiTonsonPloenchit Road LumpiniPathumwan, Bangkok 10330 
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• COCKTAIL 2020 : MENU B2 (1,100 THB)• 

 
DRIED SNACKS 

Potato chips         มนัฝร่ังทอดกรอบ 

Peanuts        ถัว่ลิสงทอด 

Fava beans        ถัว่ปากอา้ 
COLD CANAPES

Norwegian smoked salmon on rye bread               ปลาแซลมอนรมควนับนขนมปังไรย ์

Chicken liver parfait on cracker     ตบัไก่บดบนขนมปังกรอบ 

Shrimp on french baguette with spicy sauce    กุง้บนขนมปังฝร่ังเศสกบัซอสพริก 
Ham with melon                                                                                           แฮมกบัแคนตาลปู 

Crabstick and ebiko on canapes                                                   ปอูดัไข่กุง้บนขนมปัง 

Crudites and creamy dips                                                             ผกัสดต่าง ๆ กบัซอสขน้ 

THAI &ASIAN SNACKS 

Spicy deep fried chicken spring roll       ปอเป๊ียะคัว่กล้ิงไก่ 

Fish finger with tartar sauce                                                                            ปลาชุปเกลด็ขนมปังทอดกบัซอสทาร์ทาร์ 

Fluffy crispy rice with shrimp dipping     ขา้วตงัหนา้ตั้งกุง้ 

Pork satay with peanut sauce      สะเต๊ะหมยูา่งแบบไทย 
HOT CANAPES  

Mushroom wrapped in bacon      เบคอนพนัเห็ดเขม็ทอง 
Vol au vent with seafood ragout     อาหารทะเลสตูวใ์นแป้งพฟัฟ์ 

Deep fried chicken wing with mexican sauce    ปีกไก่ทอดกบัซอสเมก็ซิกนั 

Mini Italian pizza        มินิอิตาเลียนพิซซ่า 
SWEET CORNER 

Deluxe Thai desserts                       ขนมหวานไทย 

Cakes                                                                                                    ขนมเคก้ชนิดต่างๆ 

Selection seasonal fresh fruit delight      ผลไมเ้สียบคอ็กเทล 
 

CARVING STATION (For Minimum guarantee 100 PAX /ในกรณีท่ีแขก 100 ท่านข้ึนไป) 

Honey glazed B.B.Q. ham        สะโพกแฮมรมควนัอบน ้าผึ้ง 

Mini sesame bun and condiment       ขนมปังโรลลแ์ละเคร่ืองปรุง 


