
 

The above rates are inclusive of 10% service charge and applicable government tax. 
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• WEDDING INTERNATIONNAL BUFFET 2020 : MENU A (THB 1,150) • 

 

APPETIZERS  
Grilled vegetable cold cuts and cheese     ผกัยา่งและโคลค์ดักบัชีส 

Chilli and grilled fish meat dip     น ้าพริกปลาทูยา่ง 

Deep-fried prawn rolls deep-fried shrimp spring rolls  ปอเป๊ียะกุง้ 
SALAD 
Mango and grilled chicken salad     สลดัอกไก่และมะม่วง 

Grilled spicy pork salad      ย  าคอหมยูา่ง 

Salad bar       สลดับาร์ 
SOUP 

Cream of sweet corn soup     ซุปขา้วโพด 

Tofu skin and minced pork clear soup    แกงจืดฟองเตา้หูห้มสูบั 

HOT DISHES 
Spinach and cheese stuffed chicken breast in mushroom cream Sauce อกไก่ยดัไสผ้กัโขมราดซอสครีมเห็ด  

Stir-fried chicken with roasted chilli paste    ไก่ผดัพริกเผาโหระพา 

Roasted duck red curry      แกงเผด็เป็ดยา่ง 

Stir-fried broccoli with shrimp     ผดับลอ็คโคล่ีกุง้ 

Steamed rice       ขา้วสวย 
DESSERTS 
Water chestnut in coconut syrup     ทบัทิมกรอบ 

Mocha cake       เคก้มอ็คค่า 

Blueberry tart       ทาร์ตบลเูบอร่ี 

Thai seasonal fresh fruits           ผลไมส้ดตามฤดูกาล 
 

Remark  

DELIGHT  PACKAGE (THB 1,250) : Include One Food Stall Choice of  
1. Pork noodle or chicken noodle     ก๋วยเต๋ียว หม ูหรือ ไก่  
2. Papaya salad       สม้ต า 
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• WEDDING INTERNATIONNAL BUFFET 2020 : MENU B (THB 1,150) • 

 

APPETIZERS  
Taco shells, tuna paste, salsa     แผน่แป้งทาโกกบัทูน่าสลดัและซอสซลัซ่า 

Deep fried fish cake      ทอดมนัปลา 

Shrimp paste and shrimp dip     น ้าพริกกะปิกุง้แหง้ 
SALAD 
Potato and pasta salad      สลดัมนัฝร่ังและพาสตา้ 

Spicy mango salad with fluffy crispy fish    ย  ามะม่วงปลาดุกฟ ู

Salad bar       สลดับาร์ 
SOUP 

Pumpkin cream soup      ซุปครีมฟักทอง 

Spicy and sour seafood soup (Tom Yam)    ตม้ย  าทะเล 
HOT DISHES 
Grill salmon with mushroom cream sauce    ปลาซามอนยา่งซอสครีมเห็ด 

Deep fried bread chicken American style    ไก่ซุปขนมปังทอด 

Chicken massaman curry      มสัมัน่ไก่ 

Seasonal vegetable with butter Hollandaise sauce   ผดัผกัเนยกบัซอสฮอลแลนเดซ 

Steamed rice       ขา้วสวย 
DESSERTS 
Thai coconut ice-cream with toppings    ไอศครีมทรงเคร่ือง 

Cheese cake       ชีสเคก้ 

Toffee cake       ทอ็ฟฟ่ีเคก้ 

Thai seasonal fresh fruits           ผลไมส้ดตามฤดูกาล 
 

Remark  

DELIGHT  PACKAGE (THB 1,250) : Include One Food Stall Choice of  
1. Chicken rice (Hainanese style)     ขา้วมนัไก่ 
2. Braised fish maw in red gravy     กระเพาะปลา 
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• WEDDING INTERNATIONNAL BUFFET 2020 : MENU C (THB 1,150) • 

 

APPETIZERS  
Deep-fried chicken wrappea in pandan leaf   ไก่ห่อใบเตย 

Northen Thai green chilli dip     น ้าพริกหนุ่ม 

Deep fried chicken wing      ปีกไก่ทอดน ้าปลา 
SALAD 
Green bean with tuna and grated carrot tangerines salad  สลดัถัว่ทูน่า 

Mixed fresh fruit spicy salad     สม้ต าผลไม ้

Salad bar       สลดับาร์ 
SOUP 

Roasted garlic-potato soup     ซุปมนัฝร่ังและกระเทียม 

Spicy pork spareribs soup     ตม้ย  ากระดูกหมอู่อน 
HOT DISHES 
Grilled chicken Thai style     ไก่ยา่งโบราณ 

Deep fried fish with three - flavoured sauce   ปลาทอดซอสสามรส 

Green curry with fish ball     แกงเขียวหวานลกูช้ินปลา, ขนมจีน 

Stir fried 3 vegetables laced with minced pork brown sauce  ผดัผกั 3 สหายราดหมสูบั 

Steamed rice       ขา้วสวย 
DESSERTS 
Sticky rice with black beans in coconut milk   ขา้วเหนียวมนู-แกงบวดถัว่ด า 

Mixed tarts       ทาร์ตต่างๆ 

Black forest cake      เคก้แบลค็ฟอเรส 

Thai seasonal fresh fruits           ผลไมส้ดตามฤดูกาล 
 

Remark  

DELIGHT  PACKAGE (THB 1,250) : Include One Food Stall Choice of  
1.Roasted duck with steamed rice     ขา้วหนา้เป็ด 
2. Shrimp wanton soup      เก๊ียวน ้ากุง้ 

 


