
For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: Sales-co@S31Hotel.com www.s31hotel.com 

 

 
Wedding Package 

Chinese Set Menu A (Baht 14,000.- per table) 
Including Soft drink 

 
********************************************************* 

 
ออรเ์ดฟิรอ้น 4 อยา่ง 

(ฟองเตา้หูซ้ฟีู้ดสท์อด, ย าสาหรา่ยญีปุ่่ น, กระเพาะปลาผัดแหง้, โฮย้จอ้ไก)่ 
Four Kinds of Hot Hors d’oeuvres 

 
หฉูลามทรงเครือ่ง - เนือ้ป ู

(หฉูลามชัน้ดนี าเขา้จากประเทศแคนาดา Imported from Canada) 
Shark’s Fin Soup with Black Mushroom and Crab Meat 

 
ขาหมหูม ัน่โถว     หรอื เป็ดยา่ง-หมแูดง 
Stewed Pork Knuckle Bun                               Roasted Duck and Barbecued Pork  
   
รวมมติรทะเลผดัพรกิไทยด า   หรอื กุง้แชบว๊ยค ัว่พรกิเกลอื 
Stir fried mixed seafood with black pepper sauce   Deep fried king prawns with chili& salt                                                   
 
ผดัโหงวกว๊ย      หรอื กุง้หอ่ถงุทองทอดราดครมีสลดั                                              
Stir fried chicken with Nut and Fruit    Deep fried Thung-Thong prawn 
          With cream salad   
                                                                                
ปลากะพงนึง่มะนาว     หรอื ปลากะพงนึง่ซอี ิว้    
Steamed Sea bass with spicy Lemon sauce   Steamed Sea bass with soya sauce  

 
ผดัหมีฮ่กเกีย้น – หมแูดง                                  หรอื ขา้วผดัป ู
Fried egg noodle with Pork Fukien style                      Fried Rice with Crab Meat 

 
เห็ดหอมตุน๋กระดกูหมยูาจนี   หรอื ไกบ่า้นตุน๋เห็ดหอมยาจนี 
Braised Pork rib with shitake                   Braised Chicken with shitake 
     
เผอืกกวนแปะกว๊ย     หรอื สาคแูคนตาลปู 
Mashed taro with Ginkgo nuts                       Chilled sweeten sago with cantaloupe 
 

 

หมายเหต:ุ ตอ้งการเปลีย่นรายการที ่3 เป็นหมหูนั เพิม่โตะ๊ละ 2,500 บาท (อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด) 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: Sales-co@S31Hotel.com www.s31hotel.com 

 

 
Wedding Package 

Chinese Set Menu B (Baht 15,000.- per table) 
Including Soft drink 

 
********************************************************* 

 
ออรเ์ดฟิรอ้น 4 อยา่ง 

(ขนมจบีกุง้, โฮย้จอ้ไก ่, กระเพาะปลาผัดแหง้, เปาะเป๊ียะจิว๋) 
Four Kinds of Hot Hors d’oeuvres 

 
หฉูลามทรงเครือ่ง - เนือ้ป ู

(หฉูลามชัน้ดนี าเขา้จากประเทศแคนาดา Imported from Canada) 
Shark’s Fin Soup with Black Mushroom and Crab Meat 

 
ไกต่อนแชเ่หลา้     หรอื เป็ดยดัไสด้อกไมจ้นี 
Supreme Chicken soaked in Chinese wine      Braised duck stuffed Chinese Flower                                                                                                     
  
กุง้แชบว๊ยทอดค ัว่พรกิเกลอื   หรอื กุง้ทอดสลดั 
Deep Fried King Prawns with Chilli & Salt   Deep Fried Prawns with Dressing 
 
ย าทะเลสามแซบ่     หรอื เป๋าฮือ้สดราดยอดผกั                                              
Spicy Mixed Seafood Salad     Fresh Abalone with Vegetables and  
         Brown Sauce                                                                                
ปลากะพงนึง่ซอี ิว้     หรอื ปลากะพงนึง่เก ีย่มบว๊ย   
Steamed Sea bass with soya sauce Steamed Sea bass with Chinese plums   

 
ผดัหมีฮ่กเกีย้น - หมแูดง    หรอื ขา้วผดัหยางโจว - ไก ่- แฮม 
Fried Egg Noodle with Pork “Fukien Style”  Fried Rice with ham and chicken  
       “Yang-Jo” Style 

 
เห็ดหอมตุน๋กระดกูหมยูาจนี   หรอื เห็ดหหูนขูาวตุน๋อกไก-่ไขน่ก 
Braised Pork rib with shitake    Braised White Mushrooms with Chicken 
     
แปะกว๊ยตุน๋นมสด     หรอื เผอืกกวนแปะกว๊ย 
Ginkgo Nut with Fresh Milk                        Mashed Taro with Ginkgo Nuts 

 

หมายเหต:ุ ตอ้งการเปลีย่นรายการที ่3 เป็นหมหูนั เพิม่โตะ๊ละ 2,500 บาท (อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด) 

 
 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: Sales-co@S31Hotel.com www.s31hotel.com 

 
 

 
Wedding Package 

Chinese Set Menu C (Baht 16,000.- per table) 

Including Soft drink 
 

********************************************************* 
 
ออรเ์ดฟิรอ้น 4 อยา่ง 

(ขนมจบีกุง้, อกไกเ่หลา้แดง , กระเพาะปลาผัดแหง้, ปลาทพิย)์ 
Four Kinds of Hot Hors d’oeuvres 

 
หฉูลามทรงเครือ่ง - เนือ้ป ู

(หฉูลามชัน้ดนี าเขา้จากประเทศแคนาดา Imported from Canada) 
Shark’s Fin Soup with Black Mushroom and Crab Meat 

 
เป็ดกตีาร ์      หรอื หอยเชลลผ์ดั X.O. ซอส 
Baked Duck with Herbs         Stir Fried Scallop with X.O. Sauce 
  
เป๋าฮือ้สดราดยอดผกั    หรอื ผกัสีส่หายสาหรา่ยเสน้ผม 
Fresh Abalone with Vegetable in Brown Sauce Assorted Vegetables with Brown Sauce 
 
กุง้ทอดสลดั-ผลไม ้     หรอื กุง้แชบว๊ยเจีย๋นน า้มนัหอย                                              
Deep Fried Prawns with Fruit Salad   Stir Fried Prawns with oyster sauce
           
ปลากะพงนึง่ซอี ิว้     หรอื ปลาเกา๋ทอดสามรส   
Steamed Sea bass with soya sauce Deep Fried Grouper with Three Flavor 

Sauce   

 
ขา้วอบเผอืก - เบคอน    หรอื ผดัหมีฮ่อ่งกง - ไก ่
Baked rice with Taro and Bacon    Fried Egg Noodle with chicken  
         “Hong Kong Style” 

  
ไกบ่า้นตุน๋เยือ่ไผย่าจนี    หรอื สามเซยีนตุน๋ยาจนี 
Braised Chicken with Bamboo mushroom                 Braised Pork Maw & Bone with Mushrooms 
      
แปะกว๊ยรวมมติรรอ้น/เย็น     หรอื บวัลอยจนีไสง้าด า-น า้ขงิ 
Hot/Cold Ginkgo and Assorted Desserts in Syrup Black Seed Balls in Ginger Syrup 
 
 
หมายเหต:ุ ตอ้งการเปลีย่นรายการที ่3 เป็นหมหูนั เพิม่โตะ๊ละ 2,500 บาท (อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด) 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 259 7572 

E-mail: sales-co @s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

 

 
Prestige Set 

Wedding Menu 
Baht 13,500.- per table 

Including Soft drink 
                                   

********************************************************* 
ออรเ์ดฟิจานดว่น 

(ย ำแมงกระพรนุ, ขนมจบีทอด, ขำ้วตัง) 
Prestige Hors D’Oeuvers 

 
หอยเชลลเ์จีย๋นยอดผกัเนือ้ป ู  หรอื  หอยเซลลผ์ดัพรกิไทยด า 
Sautéed scallops with vegetables and crab meat Stir-fried scallops with black pepper  
 
กุง้แมน่ า้ผดัพรกิเกลอื   หรอื  ฉูฉ่ีกุ่ง้แมน่ า้  
Fried River prawns with salted sauce           Red thick curry river prawns with coconut 
                                                                             milk 

 
แซลมอนฟเูครือ่งทรง   หรอื  ย ากระเพาะปลาเม็ดมะมว่งหมิพานต ์ 
Fantastic crispy salmon with spicy mango salad  Spicy crispy fish maw salad with                
                                                                             Cashew nut   
  
ปนู ิม่ผดัพรกิไทยด า    หรอื  ปนู ิม่ทอดกระเทยีม 
Stir-fried soft shell crab with black pepper     Deep fried soft shell crap with garlic and 

pepper  
 
ปลากะพงทอดชมสวน   หรอื  ปลากระพงนึง่มะนาว                                
Deep-fried whole sea bass served with chili sauce   Steamed sea bass fish with lime sauce    
          
ตม้ย าโป๊ะแตกทะเลเดอืด   หรอื  ตม้ย าซฟีู๊ ดน า้ขน้    
Authentic spicy seafood clear soup (Hot pot style)  Spicy seafood hot soup (Hot pot style)  

                             

ขา้วผดัป ู         ขา้วผดัน า้พรกิลงเรอื 
Fried rice with crab      Fried rice with chili paste 
 
บวัลอยสามสกีบัเม็ดบวั   หรอื  ผลไมร้วม 
Trio rice dumpling with lotus seed in    Assorted fresh fruit 
Coconut milk      

********************************************************* 

http://www.s31hotel.com/


For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
International Buffet 1,400.- Baht/Per Person  

Wedding Menu  
Including Soft drink 

Appetizer: (Please select 4 items) 

 Assorted cold cuts & sausage    ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 

 Roasted pork loin and chicken with herbs  หมอูบ และ ไกอ่บกบัเครือ่งเทศ 

 Ham & Melon salad                แฮม และเมลอนสลดั 

 Caesar salad with grilled chicken  breast    ซซีา่รส์ลดัอกไกย่า่ง 

 Shrimp salad with Italian dressing    สลดักุง้อติาเลีย่น 

 Potatoes salad German style    สลดัมันฝร่ังสไตรเ์ยอรมัน 

 Beef salad with balsamic dressing    สลดัเนื้ออบซอสบาซามกิ 

 Maki roll with vegetables    ขา้วหอ่สาหร่ายไสผั้กรวมตา่งๆ 

Includes 

 Salad bar with dressing     สลดับารพ์รอ้มน ้าสลดัตา่งๆ 

 Bread & Butter                ขนมปัง และเนย 

Thai Salad: (Please select 2 items) 

 Spicy seafood salad      ย าทะเลรวม 

 Spicy grilled pork neck salad with Thai herbs  ลาบคอหมยู่างน ้าตก  

 Spicy fish mow and shrimps salad             ย าสามกรอบ 

 Deep fried papaya salad “S31 style”                              สม้ต าทอดสไตล ์S31 

 Spicy pork skin and minced pork salad                       ย าแหนมสด 

 Spicy minced pork salad with Thai herbs   ลาบหมูผักสมนุไพร  

 Spicy minced chicken with herbs              ลาบไกใ่สต่บั 

 Steamed pork with spicy lime & fresh garlic                   หมมูะนาวกระเทยีมสด 

 Spicy squid salad     ย าปลาหมกึ 

 Spicy Pomelo salad with shrimps    ย าสม้โอกุง้ 

Soup:  (Please select 2 items) 

 Spicy seafood soup     ตม้ย าซฟีู๊ ด 
 Spicy pork leg soup     ตม้แซบ่ขาหมู   

 Spicy shrimps soup     ตม้ย ากุง้ 

 Chicken soup with coconut milk                          ตม้ขา่ไก ่

 Braised pork rip with shitake                ซีโ่ครงหมเูห็ดหอม   

 Spicy chicken soup                                                      ตม้ย าไก ่

 Seafood soup with coconut milk               ตม้ขา่ทะเล 

Western Soup 

 Miso soup with seaweed     มโิซะซปุเตา้หู ้และสาหร่าย 

 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 

 Corn cream soup     ครมีซปุขา้วโพด 

 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 

 Pumpkin cream soup     ครมีซปุฟักทอง 

 Spinach cream soup     ครมีซปุผักโขม 

 Asparagus cream soup     ครมีซปุหน่อไมฝ้ร่ัง 

 
 

 
 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
International Buffet 1,400.- Baht/Per Person  

Wedding Menu   
Including Soft drink 

Curry Dish: (Please select 1 item) 

 Green curry with pork or chicken                        แกงเขยีวหวานหม ูหรอื ไก ่

 Yellow curry with chicken and potatoes            แกงกระหรีไ่กม่ันฝร่ัง 

 Massaman curry with pork or chicken                           แกงมัสมั่นหม ูหรอื ไก่ 

 Red curry with duck breast              แกงเผ็ดเป็ดยา่ง 

 Green curry with fish ball                                            แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากราย 

 Red curry with fresh pineapple with shrimps                 แกงคั่วสบัปะรดกุง้ 

Main Courses  
(Please select seafood 2 items) 

 Baked seafood with cream sauce and cheese                อาหารทะเลอบชสี 

 Pan fried fish with lemon butter sauce            ปลาทอดซอสเนยมะนาว 

 Steamed fish white wine cream sauce            ปลานึง่ซอสกุง้กบัไวน์ขาว 

 Deep fried  fish with bread crumbs and tartar sauce      ปลาชปุเกล็ดขนมปัง 

 Sautéed seafood with lobster cream sauce           ซฟีู๊ ดผัดซอสกุง้ 

 Seafood skewer with B.B.Q sauce            อาหารทะเลเสยีบไมย้่าง 

 Sautéed seafood with tomato and parmesan cheese      ซฟีู๊ ดผัดซอสมะเขอืเทศกับพาเมซานชสี 

 Grilled Saba with teriyaki sauce and vegetables           ปลาซาบะยา่งซอิิว้ผักรวม 

 Miso Saba with vegetable             มโิซะซาบะผักรวม 

 Deep fried fish with sweet and sour sauce           ปลาทอดซอสเปรีย้วหวาน 

(Please select seafood 3 items) 

 Stir-fried chicken with cashew nut              ไกผั่ดพรกิแหง้เม็ดมะมว่งหมิพานต ์

 Braised pork or chicken with vegetables   หม ูหรอื ไกอ่บยอดผัก 

 Stir-fried pork with vegetable and oyster sauce  หมผัูดผักรวมน ้ามันหอย 

 Stir-fried chicken with red wine sauce and vegetables   ไกผั่ดเหลา้แดงยอดผัก  

 Stir- fried pork with green pepper    หมผัูดเผ็ดพรกิไทยออ่น 

 Stir- fried pork with broccoli and oyster sauce   หมผัูดบล็อกโคลี ่

 Steamed eggs with shrimp and crab stick  ไขตุ่น๋ปอูดักบักุง้ 

 Roasted chicken with herbs and vegetables  ไกอ่บเครือ่งเทศกบัผักรวม 

 Roasted pork loin with prune sauce   หมอูบซอสลกูพรุน 

 Roasted pork loin with mushroom sauce   หมอูบราดซอสเห็ด 

 Roasted chicken with mushroom red wine sauce  ไกอ่บราดซอสเห็ดไวนแ์ดง 

 Roasted chicken wing B.B.Q sauce   ปีกไกอ่บซอสบารบ์คีวิ 

 Grilled chicken with teriyaki sauce and vegetable  ไกอ่บซอสเทอรยิากผัิกรวม 

 Beef stroganoff with red wine sauce   เนือ้ผัดแบบรัสเซยี  

 Deep fried pork with bread crumbs    หมอูบชสีกับขนมปังป่น 

 Sautéed pork with cream sauce France style   หมสูนัในผัดสไตรฝ์ร่ังเศส   

 Roasted chicken with tomato salsa and red wine sauce ไกอ่บซอสเรดไวนก์ับซนัซา่ร ์

 Deep fried pork Japan style     หมทูอดทงคัสซ ึ

 Grilled veal sausage with onion sauce   ไสก้รอกเนือ้ลกูวัวซอสหัวหอม 

 Grilled mixed sausage with B.B.Q sauce   ไสก้รอกรวมย่างซอสบาบคีวิ 

 Grilled mixed skewer with herbs    เนือ้หม ูไก ่เสยีบไมย้่าง 

 Minced pork steak with shallot red wine sauce            สเต็กหมบูดซอสไวนแ์ดง 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

  

 
International Buffet 1,400.- Baht/Per Person  

Wedding Menu  
Including Soft drink 

 

(Pasta) :( Please select 1 item) 
 Sautéed spaghetti olive oil with bacon and ham  สปาเกตตีแ้ฮมกบัเบคอนน ้ามันมะกอก 

 Sautéed spaghetti ham and sausage tomato sauce สปาเกตตีแ้ฮมกบัไสก้รอกซอสมะเขอืเทศ 

 Sautéed spaghetti with seafood olio with sweet basil leave สปาเกตตีซ้ฟีู๊ ดผัดน ้ามันมะกอก 

 Sautéed Spaghetti with spicy baby clam and hot basil  สปาเก็ตตีผั้ดขีเ้มาหอยลาย 

 Seafood Lasagna tomato sauce with cheese  ลาซานยา่ซฟีู๊ ดอบชสี 

Includes: 
 Steam Jasmine rice      ขา้วหอมมะล ิ

 Fried Rice with pork, ham ,shrimp, chicken (Select)   ขา้วผัดหมู, หมแูฮม, กุง้ หรอื ไก ่

Desserts:   

 Seasonal fresh fruit     ผลไมต้ามฤดกูาล 

 Boiled banana with coconut milk    กลว้ยบวดช ี 

 Assorted cakes      ขนมเคก้นานาชนดิ 

 Fruit jelly      เยลลีผ่ลไม ้

 Caramel custard      คาราเมลครัสตารด์ 

 Assorted muse      มสูตา่งๆ  

 Bread pudding      เบรดพุดดิง้ 

 

 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
International Buffet 1,500.- Baht/Per Person  

Wedding Menu  
Including Soft drink 

Appetizer: (Please select 5 items) 

 Assorted cold cuts & sausage    ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 

 Roasted pork loin and chicken with herbs  หมอูบ และ ไกอ่บกบัเครือ่งเทศ 

 Ham & Melon salad               แฮม และเมลอนสลดั 

 Caesar salad with grilled chicken  breast    ซซีา่รส์ลดัอกไกย่า่ง 

 Shrimp salad with Italian dressing    สลดักุง้อติาเลีย่น 

 Potatoes salad German style    สลดัมันฝร่ังสไตรเ์ยอรมัน 

 Beef salad with balsamic dressing    สลดัเนื้ออบซอสบาซามกิ 

 Maki roll with vegetables    ขา้วหอ่สาหร่ายไสผั้กรวมตา่งๆ 

Includes 

 Salad bar with dressing     สลดับารพ์รอ้มน ้าสลดัตา่งๆ 

 Bread & Butter                ขนมปัง และเนย 

Thai Salad: (Please select 3 items) 

 Spicy seafood salad      ย าทะเลรวม 

 Spicy grilled pork neck salad with Thai herbs  ลาบคอหมยู่างน ้าตก  

 Spicy fish mow and shrimps salad             ย าสามกรอบ 

 Deep fried papaya salad “S31 style”                              สม้ต าทอดสไตล ์S31 

 Spicy pork skin and minced pork salad                       ย าแหนมสด 

 Spicy minced pork salad with Thai herbs   ลาบหมูผักสมนุไพร  

 Spicy minced chicken with herbs              ลาบไกใ่สต่บั 

 Steamed pork with spicy lime & fresh garlic                   หมมูะนาวกระเทยีมสด 

 Spicy squid salad     ย าปลาหมกึ 

 Spicy Pomelo salad with shrimps    ย าสม้โอกุง้ 

Soup:  (Please select 2 items) 

 Spicy seafood soup     ตม้ย าซฟีู๊ ด 
 Spicy pork leg soup     ตม้แซบ่ขาหมู   

 Spicy shrimps soup     ตม้ย ากุง้ 

 Chicken soup with coconut milk                          ตม้ขา่ไก ่

 Braised pork rip with shitake                ซีโ่ครงหมเูห็ดหอม   

 Spicy chicken soup                                                      ตม้ย าไก ่

 Seafood soup with coconut milk               ตม้ขา่ทะเล 

Western Soup 

 Miso soup with seaweed     มโิซะซปุเตา้หู ้และสาหร่าย 

 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 

 Corn cream soup     ครมีซปุขา้วโพด 

 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 

 Pumpkin cream soup     ครมีซปุฟักทอง 

 Spinach cream soup     ครมีซปุผักโขม 

 Asparagus cream soup     ครมีซปุหน่อไมฝ้ร่ัง 

 
 

 
 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
International Buffet 1,500.- Baht/Per Person  

Wedding Menu  
Including Soft drink 

Curry Dish: (Please select 1 item) 

 Green curry with pork or chicken                        แกงเขยีวหวานหม ูหรอื ไก ่

 Yellow curry with chicken and potatoes            แกงกระหรีไ่กม่ันฝร่ัง 

 Massaman curry with pork or chicken                           แกงมัสมั่นหม ูหรอื ไก่ 

 Red curry with duck breast              แกงเผ็ดเป็ดยา่ง 

 Green curry with fish ball                                            แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากราย 

 Red curry with fresh pineapple with shrimps                 แกงคั่วสบัปะรดกุง้ 

Main Courses  
(Please select seafood 2 items) 

 Baked seafood with cream sauce and cheese                อาหารทะเลอบชสี 

 Pan fried fish with lemon butter sauce            ปลาทอดซอสเนยมะนาว 

 Steamed fish white wine cream sauce            ปลานึง่ซอสกุง้กบัไวน์ขาว 

 Deep fried  fish with bread crumbs and tartar sauce      ปลาชปุเกล็ดขนมปัง 

 Sautéed seafood with lobster cream sauce           ซฟีู๊ ดผัดซอสกุง้ 

 Seafood skewer with B.B.Q sauce            อาหารทะเลเสยีบไมย้่าง 

 Sautéed seafood with tomato and parmesan cheese      ซฟีู๊ ดผัดซอสมะเขอืเทศกับพาเมซานชสี 

 Grilled Saba with teriyaki sauce and vegetables           ปลาซาบะยา่งซอิิว้ผักรวม 

 Miso Saba with vegetable             มโิซะซาบะผักรวม 

 Deep fried fish with sweet and sour sauce           ปลาทอดซอสเปรีย้วหวาน 

(Please select seafood 4 items) 

 Stir-fried chicken with cashew nut              ไกผั่ดพรกิแหง้เม็ดมะมว่งหมิพานต ์

 Braised pork or chicken with vegetables   หม ูหรอื ไกอ่บยอดผัก 

 Stir-fried pork with vegetable and oyster sauce  หมผัูดผักรวมน ้ามันหอย 

 Stir-fried chicken with red wine sauce and vegetables   ไกผั่ดเหลา้แดงยอดผัก  

 Stir- fried pork with green pepper    หมผัูดเผ็ดพรกิไทยออ่น 

 Stir- fried pork with broccoli and oyster sauce   หมผัูดบล็อกโคลี ่

 Steamed eggs with shrimp and crab stick  ไขตุ่น๋ปอูดักบักุง้ 

 Roasted chicken with herbs and vegetables  ไกอ่บเครือ่งเทศกบัผักรวม 

 Roasted pork loin with prune sauce   หมอูบซอสลกูพรุน 

 Roasted pork loin with mushroom sauce   หมอูบราดซอสเห็ด 

 Roasted chicken with mushroom red wine sauce  ไกอ่บราดซอสเห็ดไวนแ์ดง 

 Roasted chicken wing B.B.Q sauce   ปีกไกอ่บซอสบารบ์คีวิ 

 Grilled chicken with teriyaki sauce and vegetable  ไกอ่บซอสเทอรยิากผัิกรวม 

 Beef stroganoff with red wine sauce   เนือ้ผัดแบบรัสเซยี  

 Deep fried pork with bread crumbs    หมอูบชสีกับขนมปังป่น 

 Sautéed pork with cream sauce France style   หมสูนัในผัดสไตรฝ์ร่ังเศส   

 Roasted chicken with tomato salsa and red wine sauce ไกอ่บซอสเรดไวนก์ับซนัซา่ร ์

 Deep fried pork Japan style     หมทูอดทงคัสซ ึ

 Grilled veal sausage with onion sauce   ไสก้รอกเนือ้ลกูวัวซอสหัวหอม 

 Grilled mixed sausage with B.B.Q sauce   ไสก้รอกรวมย่างซอสบาบคีวิ 

 Grilled mixed skewer with herbs    เนือ้หม ูไก ่เสยีบไมย้่าง 

 Minced pork steak with shallot red wine sauce            สเต็กหมบูดซอสไวนแ์ดง 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail: sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

  

 
International Buffet 1,500.- Baht/Per Person  

Wedding Menu  
Including Soft drink 

 

(Pasta) :( Please select 1 item) 
 Sautéed spaghetti olive oil with bacon and ham  สปาเกตตีแ้ฮมกบัเบคอนน ้ามันมะกอก 

 Sautéed spaghetti ham and sausage tomato sauce สปาเกตตีแ้ฮมกบัไสก้รอกซอสมะเขอืเทศ 

 Sautéed spaghetti with seafood olio with sweet basil leave สปาเกตตีซ้ฟีู๊ ดผัดน ้ามันมะกอก 

 Sautéed Spaghetti with spicy baby clam and hot basil  สปาเก็ตตีผั้ดขีเ้มาหอยลาย 

 Seafood Lasagna tomato sauce with cheese  ลาซานยา่ซฟีู๊ ดอบชสี 

Includes: 
 Steam Jasmine rice      ขา้วหอมมะล ิ

 Fried Rice with pork, ham ,shrimp, chicken (Select)   ขา้วผัดหม ู,หมแูฮม ,กุง้ หรอื, ไก ่

Desserts:   

 Seasonal fresh fruit     ผลไมต้ามฤดกูาล 

 Boiled banana with coconut milk    กลว้ยบวดช ี 

 Assorted cakes      ขนมเคก้นานาชนดิ 

 Fruit jelly      เยลลีผ่ลไม ้

 Caramel custard      คาราเมลครัสตารด์ 

 Assorted muse      มสูตา่งๆ  

 Bread pudding      เบรดพุดดิง้ 

 

 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

 
Thai Buffet 1,300.- Baht/Per Person  

Wedding Menu A 

Including Soft drink 
 

Cold appetizers and Thai snacks: (Please select 2 items) 

 Spicy minced chicken  salad with herb   ลาบไก ่ 
 Spicy pork neck salad with young eggplant  พลา่หมมูะเขอืเปาะ 

 Spicy shanghai  noodle salad with shrimp and pork  ย ากว๋ยเตีย๋วเซยีงไฮห้ม ูและ กุง้  
 Spicy seafood salad     ย ารวมมติรทะเล 

 Spicy chicken salad with row mango and chili paste ย าไกฉ่กีน ้าพรกิเผามะมว่งสด 

 Spicy squid salad with herb    พลา่ปลาหมกึ 
 Spicy chicken sausage salad    ย ากนุเชยีงไก ่

 Spicy mixed sausage salad with white mushroom ย าไสก้รอกเห็ดหหูนูขาว 
 Spicy mixed fish ball salad    ย าลกูชิน้ปลารวม 

 Spicy pork neck salad with young bean curd  พลา่หมกูับเตา้หูก้รอบ 
 Spicy fried egg salad with ham    ย าไขด่าวหมูแฮม 

 Grilled pork neck  with Thai herb   คอหมยูา่งน ้าตก  

 Spicy glass noodle with minced and shrimp  ย าวุน้เสน้หมูบดกบักุง้ 
And Includes 

 Salad bar with dressing     สลดับารก์บัน ้าสลัด 
 Assorted cold cut     ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 

 Bread and butter     ขนมปังกับเนย  

Chili dip: (Please select 1 item) 
 Red chili with ground pork and tomato   น ้าพรกิออ่ง 

 Dried chili dip with crispy pork fat    น ้าพรกิเผากากหมู 
 Boiled bean paste with pork in coconut milk  เตา้เจีย้วหลน 

 Fresh vegetables     ผักสด 
Snack: (Please select 1 item) 

 Deep fried chicken wing in fish sauce   ปีกไกแ่ชน่ ้าปลาทอด 

 Deep fish cake      ทอดมันกุง้ 
 Deep fried corn patties with pork   ทอดมันขา้วโพดกับหมบูด 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลากราย 
 Deep fried minced pork on bread   ขนมปังหนา้ไก ่

Soup: (Please select 1 item)  

 Braised pork sparerib soup with bitter melon   ตม้จดืมะระกระดกูหมอูอ่น 
 Braised duck soup and melon with lemon pickle  เป็ดตุน๋ฟักมะนาวดอง 

 Spicy seafood hot soup     ตม้ย ารวมมติรทะเล 
 Clear chicken soup with potato    ตม้ซปุไกก่บัมันฝร่ัง 

 Bean curd soup with minced pork and seaweed   แกงจดืเตา้หูห้มสูบักับสาหร่าย 

 Spicy seafood hot soup with hot basil leave  ตม้ย าโป๊ะแตกทะเล 
 Braised pork sparerib soup Chinese herb   กระดกูหมอูอ่นตุน๋ยาจนีเห็ดหอม 

 Braised pork rib soup with lettuce pickle   ซีโ่ครงหมตูุน๋เกีย้มฉ่าย 
 Braised chicken soup and shitake mushroom  ไกตุ่น๋ยาจนีเห็ดหอม 

 Braised chicken soup with green melon    ไกตุ่น๋กับฟักเขยีว 
 

 

 
 

 
 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

 

 
Thai Buffet 1,300.- Baht/Per Person  

Wedding Menu B 
Including Soft drink 

 

Curry items: (Please select 1 item)  
 Red curry pork with  in coconut milk   แกงเผ็ดหม ู

 Curry chicken with potato      แกงกระหรีไ่ก ่ 

 Curry gourd bitter with shrimp     แกงออ่มมะระกุง้ 

 Red curry massaman with pork    แกงมัสมั่นหม ู

 Curry chicken  with potato      แกงกระหรีไ่ก ่

 Green curry with chicken     แกงเขยีวหวานไก ่

 Red curry pineapple with shrimp    แกงคั่วสบัปะรดกุง้ 

 Red thick curry chicken and long bean   พะแนงไกก่บัถั่วฝักยาว 
Hot items: Pork or chicken (Please select 3 items) 

 Stir fried  pork and pork liver  with chili and sweet basil  หม ูและ ตับผัดพรกิหยวกใบโหระพา 

 Deep fried chicken or pork sweet & sour sauce  หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน 

 Sautéed fish mow with chicken oyster sauce  กระเพาะปลาผัดแหง้ไกฉ่ีก 

 Stir-fried pork with red chili and young pepper  หมผัูดเผ็ดพรกิไทยออ่น 
 Steamed chicken lemon chili sauce   ไกน่ึง่มะนาว 

 Stir-fried  pork  with curry southern    หมผัูดพรกิแกงใต ้

 Stir-fried chicken with trio vegetables    ไกผั่ดผักสามสนี ้ามันหอย 

 Stir-fried pork Crispy with hot basil and vegetable หมผัูดกระเพราผักรวม 

 Stir-fried chicken  with sesame and vegetable  ไกร่วนน ้ามันงายอดผัก 
 Stir-fried chicken with chili and salted   ไกผั่ดพรกิเกลอื 

 Stir-fried pork  with chili paste and long bean   หมผัูดพรกิขงิถั่วฝักยาว 

 Stir fried chicken with oyster sauce   ไกผั่ดน ้ามันหอย 
Hot item seafood: (Please select 2 items) 

 Stir fried mixed vegetable with shrimp   ผัดผักรวมมติรกุง้ 

 Stir-fried seafood with lemon    ซฟีู๊ ดผัดตม้ย าแหง้ 

 Stir-fried fish ball with green curry peats   ผัดเขยีวหวานแหง้ลกูชิน้ปลา 

 Stir-fried seafood with black pepper   ซฟีู๊ ดผัดพรกิไทยด า 
 Deep fried fish sweet and sour fish   ปลาทอดผัดซอสเปรีย้วหวาน 

 Braised Bok Choy and fish ball soya sauce with crab ผักไตห้วนัน ้าแดงลกูชิน้กุง้เนือ้ป ู

 Stir-fried shrimp with broccoli oyster sauce    กุง้ผัดบล็อคโคลีน่ ้ามันหอย 

 Deep fried fish sweet chili sauce    ปลาทอดราดพรกิสามรส 

 Steamed fish soya sauce     ปลานึง่ซอีิ๊ว 
Includes 

 Fried rice with pork , chicken ,ham or shrimp  ขา้วผัดหม,ูไก,่หม,ูแฮม หรอื กุง้ 

 Steamed rice       ขา้วสวย 
Desserts 

 Mixed fresh fruit         ผลไมร้วม 
 Assorted mixed Thai dessert    ขนมไทย นานาชนดิ 

 Assorted cake      เคก้ นานาชนดิ 

 Caramel custard      คาราเมลคัสตารด์ 
 Fruit jelly      เยลลีผ่ลไม ้

 Bread pudding       เบรดพุดดิง้ 
 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

  
Thai Buffet 1,400.- Baht/Per Person  

Wedding Menu B 

Including Soft drink 
 

Cold appetizers and Thai snacks (Please select 2 items) 

 Grilled pork neck  spicy salad    ย ำคอหมยูำ่ง  
 Spicy crispy  salad “S 31 Style “    ย ำสำมกรอบ 

 Deep fried papaya salad “ S 31 “    สม้ต ำทอด S 31 
 Spicy squid salad     ย ำปลำหมกึ 

 Grilled chicken spicy salad    ย ำไกกย่่ำง 

 Spicy minced pork salad with herb   ลำบหมู 
 Papaya salad and grilled pork neck salad   สม้ต ำคอหมยู่ำง 

 Spicy minced pork with peanut and chili   ย ำแหนมสด 
 Spicy mixed fish ball salad    ย ำลกูชิน้ปลำรวม 

 Spicy pork neck salad with young bean curd  พลำ่หมกูับเตำ้หูก้รอบ 
 Spicy fried egg salad with ham    ย ำไกขด่ำวหมูแฮม 

 Grilled pork neck  with Thai herb   คอหมยูำ่งน ้ำตก 

 Spicy mixed salad Thai “S 31” style     ย ำใหญร่วมมติร 
And Includes 

 Salad bar with dressing     สลดับำรก์บัน ้ำสลัด 
 Assorted cold cut     ไกสก้รอกเย็นนำนำชนดิ 

 Bread and butter     ขนมปังกับเนย  

Chili dips: (Please select 1 item) 
 Boiled crab with minced pork in coconut milk  ปหูลนกับผักสด 

 Dried chili dip paste      น ้ำพรกิตำแดง 
 Mango paste chili dip with row mango     น ้ำพรกิมะมว่ง 

 Fresh vegetables     ผักสด 
Snack: (Please select 2 items) 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลำกรำย 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะไกสผั้กทอด 
 Deep fried minced chicken on bread   ขนมปังหนำ้ไกก ่

 Deep fried sausage chili sauce    ไกสก้รอกทอดกบัซอสพรกิ 
 Deep fried wonton with pork     เกี๊ยวทอดไกสห้มู 

Soup: (Please select 1 item)  

 Spicy chicken soup with coconut milk   ตม้ขำ่ไกก ่
 Spicy pork leg hot soup     ตม้แซบขำหมู 

 Spicy seafood hot soup     ตม้ย ำรวมมติรทะเล 
 Braised pork rib soup with turnip   ซีโ่ครงหมตูุน๋หัวไกชเทำ้ 

 Spicy chicken hot soup     ตม้แซบไกก ่

 Braised chicken soup and melon with lemon pickle ไกกตุ่น๋ฟักมะนำวดอง 
 Spicy fish hot soup      ตม้ย ำปลำ  

 Braised pork sparerib soup with lettuce pickle  กระดกูหมอูอ่นตุน๋ผักกำดดอง   
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขำ่รวมมติรทะเล 

 Braised duck breast soup and melon with lemon pickle เป็ดตุน๋ฟักมะนำวดอง  
 

 

 
 

 
 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

 

 
Thai Buffet 1,400.- Baht/Per Person  

Wedding Menu A 
Including Soft drink 

Curry items: (Please select 1 item) 

 Red curry chicken with eggplant in coconut milk  แกงเผ็ดไกกม่ะเขอืเปรำะ 
 Pork red curry  with pickle bamboo    แกงคั่วหมหูน่อไกมด้อง 

 Green curry with pork in coconut milk    แกงเขยีวหวำนหม ู 

 Roasted duck curry      แกงเผ็ดเป็ดย่ำง 

 Vegetables sweet and sour with shrimp    แกงสม้ผักรวมกุง้ 

 Red thick curry with pork and long bean   พะแนงหมกูับถั่วฝักยำว 
 Red curry with fish ball and finger root    แกงเผ็ดลกูชิน้ปลำกระชำยฝอย 

 Red curry gourd melon with pork    แกงคั่วฟักกับหม ู 

Hot items: Pork or chicken (Please select 4 items) 
 Stir fried chicken with  cashew nut      ไกกผั่ดเม็ดมะม่วงหมิพำนต ์

 Stir-fried pork liver with  lettuce pickles     ตบัหมผัูดเกีย้มฉ่ำย 

 Stir-fried pork or chicken with chili young pepper  หม ูหรอื ไกกผั่ดเผ็ดพรกิไกทยออ่น 

 Steamed chicken soya sauce and vegetable  ไกกซ่อีิ๊วยอดผัก 

 Roasted pork rib with honey and vegetable  ซีโ่ครงหมอูบน ้ำผึง้ 

 Stir-fried pork with pickle bean curd     หมผัูดเตำ้หูย้ีส้มนุไกพร 
 Stir fried glass noodle with vegetable and ham  หมแูฮมผัดวุน้เสน้ผักรวม 

 Stir-fried chicken  with Thai herb  and chili    ไกกผั่ดพรกิสมนุไกพร 

 Stir-fried pork with ginger    หมผัูดขงิเสน้หอมใหญ ่

 Stir-fried broccoli with pork    หมผัูดบล็อกโคลีน่ ้ำมันหอย  

 Braeside pork leg with vegetable   ขำหมตูุน๋ยอดผัก 
 Steamed chicken with soya sauce   ไกกน่ึง่ซอีิ๊ว   

Hot items: Seafood: (Please select 2 items) 
 Stir-fried squid with eggs salted    ปลำหมกึผัดไกขเ่ค็ม 

 Deep fried fish with celery  oyster sauce   ปลำผัดขืน้ฉ่ำย 

 Stir-fried seafood with curry powder   ซฟีู๊ ดผัดผงกระหรี ่
 Stir-fried fish with black pepper    ปลำผัดพรกิไกทยด ำ 

 Deep fried fish sweet and sour fish   ปลำทอดผัดซอสเปรีย้วหวำน 
 Braised Bok Choy and fish ball soya sauce  ผักไกตห้วนัน ้ำแดงลกูชิน้กุง้ 

 Stir-fried shrimp with cauliflower oyster sauce    กุง้ผัดดอกกระหล ำ่น ้ำมันหอย 

 Deep fried fish sweet chili sauce    ปลำทอดรำดพรกิสำมรส 
 Steamed fish lemon chili sauce    ปลำนึง่มะนำว 

Includes 
 Fried rice with pork, chicken, ham or shrimp  ขำ้วผัดหม,ูไกก,่หม,ูแฮม หรอื กุง้ 

 Steamed rice       ขำ้วสวย 
Desserts: 

 Mixed fresh fruit         ผลไกมร้วม 

 Assorted mixed Thai dessert    ขนมไกทย นำนำชนดิ 
 Assorted cake      เคก้ นำนำชนดิ 

 Caramel custard      คำรำเมลคัสตำรด์ 
 Bread pudding      เบรดพุดดิง้ 

 Fruit jelly      เยลลีผ่ลไกม ้

Sweet Thai Desserts (Please select 1 item) 
 Rice dumping in sweet coconut milk   บวัลอยสำมส ี

 Boiled pumpkin in coconut milk    ฟักทองแกงบวด 
 Saku tua dum      สำคถูั่วด ำ 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com , www.s31hotel.com 

 

International Cocktail 1,300.- Baht/Per Person  
Wedding Menu A 

Including Soft drink 
 

Snacks special  
 Potatoes Chips / Deep-fried Peanuts / Deep-fried Prawns Crackers / Bread stick 

Cold Hors d’ oeuvres (Please select 3 items) 

 Shrimp canapé tartar sauce    คานาเป้กุง้ตาตา้ซอส   
 Roasted duck bread with orange sauce  in cup          อกเป็ดรมควนักบัซอสสม้ 

 Seafood cream salad in flour cup    ครมีสลดักุง้ในถว้ยแป้ง 
 Smoked salmon cream cheese on toast   แซลมอนรมควนัครมีชสีบนขนมปัง 

 Roasted pork canapé on rye bread with mustard  คานาเป้หมูอบกบัขนมปังเฟรน้เบรด  

 Smoked salmon in spoon    ปลาแซลมอนรมควนัในชอ้น 
 Tomato cheese canapé      คานาเป้ชสีกบัมะเขอืเทศ    

 Tuna cream salad in cucumber    ทนู่าครมีสลดัในแตงกวา    

 Shrimp cocktail with eggs shrimp   กุง้ลวกซอสค็อกเทลกับไขกุ่ง้ 

Cold Hors d’ oeuvres European (Please select 2 items) 

 Seared pork ball with B.B.Q sauce in spoon  ลกูชิน้หมซูอสบาบคีวิในชอ้น  

 Mini pork burger        มนิเิบอเกอรห์ม ู

 Crab stick and tuna fish wasabi      ปอูดักบัทนู่าซอสวาซาบ ิ

 Pan fried sea bass balsamic sauce   ปลากระพงทอดซอสบาซามกิ 

 Sautéed squid tomato sauce in cup   ปลาหมกึผัดซอสมะเขอืเทศ                

 Boiled fish with chili in glass              ปลาลวกซอสซฟีู๊ ด 

 Seaweed sesame salad      ย าสาหร่ายกบัน ้ามันงา   

 N.Z mussel with chili sauce     หอยนวิซแีลนดซ์อสซฟีู๊ ด 

 Deep fried shrimp vol au vent tartar sauce  กุง้ทอดในแป้งพัพฟ์    

Cold Hors d’ oeuvres Thai (Please select 2 items) 

 Spicy  minced pork salad in basil leaves   ลาบคัว่หมใูบชะพูล  

 Pork stay in glass      หมสูะเตะ๊ในแกว้ 

 Rice cracker with minced chicken and shrimp dip            ขา้วตง้หนา้ตัง้ 

 Stuffed sago with pork     สาคไูสห้ม ู   

 Grilled pork neck and cucumber salad with herb             ย าคอหมยูา่งน ้าตกแตงกวา 

 Spicy salmon with chili in spoon    ย าปลาแซลมอน  

 Spicy tuna salad and herb in spoon   พลา่ปลาทนู่าในชอ้น 

 Stuffed noodle roll and crab stick chili sauce  กว๋ยเตีย๋วลยุสวนป ู

Thai Hot Savories (Please select 2 items) 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะทอดไสผั้ก 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลา 

 Deep fried chicken wing with Thai herb   ปีกไกท่อดสมนุไพร 

 Deep fried minced chicken on bread   ขนมปังหนา้ไก ่ 

 Deep fried minced pork on bread    ขนมปังหนา้หมทูอด 

 Deep fried samosa vegetable    ซาโมซา่ไสผั้กทอด 

 Shrimp bag      ถงุทอง 

 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 

 Deep fried shrimp patties    ทอดมันกุง้ 

 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com , www.s31hotel.com 

 

International Cocktail 1,300 Baht/Per Person 
Wedding Menu A 

Including Soft drink 

 

European Hot Savories (Please select 2 items) 

 Barbecued marinated chicken     ไกย่่างซอสบารบ์คีวิ 

 Barbecued marinated pork     หมยูา่งซอสบารบ์คีวิ 

 Deep fried mini sausage with B.B.Q. sauce  ไสก้รอกทอดซอสบารบ์คีวิ 

 Deep fried pork gyoza      เกี๊ยวซา่ไสห้มทูอด 

 Deep fried chicken nugget     นักเก็ตไกท่อด 

 Tempura calamari      ปลาหมกึชปุแป้งทอด 

 Deep fried surimi scallops    หอยเชลลช์ปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried fish finger     ปลาชปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried chicken  finger    ไกช่ปุเกล็ดขนมปังทอด 

Bakery Hot Savories (Please select 3 items) 

 Mini chicken sausage roll    มนิซิอสเซจโรล 

 Tuna puff      พัพฟ์ไสป้ลาทนู่า 

 Chicken curry puff     กระหรีพั่พฟ์ไก ่

 Mini mushroom croissant     ครัวซองตไ์สเ้ห็ด    

 Mini seafood pizza                                                       พซิซา่ซฟีู๊ ด 

 Quiche spinach and salmon    คชีผักขมกับปลาแซลมอน 

Cocktail Dessert:  

 Assorted Thai Desserts      ขนมไทยชาววงัหลากชนดิ 

 Assorted Tropical fruits in Season   ผลไมส้ดนานาชนดิ 

 Assorted Cakes       ขนมเคก้รวมรส 

 Mini fruit tart      ทารต์ผลไม ้

 E-Clair        เอแคลร ์

 Assorted musses     มสูนานาชนดิ 

 Jelly Mixed fruit  in glass                                              เยลลีผ่ลไมร้วมในแกว้ 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

 

International Cocktail 1,400.- Baht/Per Person  
Wedding Menu B 

Including Soft drink 
 

Snacks special  
 Potatoes Chips / Deep-fried Peanuts / Deep-fried Prawns Crackers / Bread stick 

Cold Hors d’ oeuvres (Please select 3 items) 

 Shrimp canapé tartar sauce    คานาเป้กุง้ตาตา้ซอส   
 Roasted duck bread with orange sauce  in cup          อกเป็ดรมควนั กบัซอสสม้ 

 Seafood cream salad in flour cup    ครมีสลดักุง้ในถว้ยแป้ง 
 Smoked salmon cream cheese on toast   แซลมอนรมควนัครมีชสีบนขนมปัง 

 Roasted pork canapé on rye bread with mustard  คานาเป้หมูอบกบัขนมปังเฟรน้เบรด  

 Smoked salmon in spoon    ปลาแซลมอนรมควนัในชอ้น 
 Tomato cheese canapé      คานาเป้ชสีกบัมะเขอืเทศ    

 Tuna cream salad in cucumber    ทนู่าครมีสลดัในแตงกวา    

 Shrimp cocktail with eggs shrimp   กุง้ลวกซอสค็อกเทลกับไขกุ่ง้ 

Cold Hors d’ oeuvres European (Please select 3 items) 

 Seared pork ball with B.B.Q sauce in spoon  ลกูชิน้หมซูอสบารบ์คีวิในชอ้น  

 Mini pork burger        มนิเิบอเกอรห์ม ู

 Mini chicken burger     มนิเิบอเกอรไ์ก ่

 Crab stick and tuna fish wasabi      ปอูดักบัทนู่าซอสวาซาบ ิ

 Pan fried sea bass balsamic sauce   ปลากระพงทอดซอสบาซามกิ 

 Sautéed squid tomato sauce in cup   ปลาหมกึผัดซอสมะเขอืเทศ                

 Boiled fish with chili in glass              ปลาลวกซอสซฟีู๊ ด 

 Seaweed sesame salad      ย าสาหร่ายกบัน ้ามันงา   

 N.Z mussel with chili sauce     หอยนวิซแีลนดซ์อสซฟีู๊ ด 

 Deep fried shrimp vol au vent tartar sauce  กุง้ทอดในแป้งพัพฟ์    

Cold Hors d’ oeuvres Thai (Please select 3 items) 

 Spicy  minced pork salad in basil leaves   ลาบคัว่หมใูบชะพูล  

 Pork stay in glass      หมสูะเตะ๊ในแกว้ 

 Rice cracker with minced chicken and shrimp dip            ขา้วตง้หนา้ตัง้   

 Stuffed sago with pork     สาคไูสห้ม ู

 Grilled pork neck and cucumber salad with herb             ย าคอหมยูา่งน ้าตกแตงกวา 

 Spicy salmon with chili in spoon    ย าปลาแซลมอน  

 Spicy tuna salad and herb in spoon   พลา่ปลาทนู่าในชอ้น 

 Stuffed noodle roll and crab stick chili sauce  กว๋ยเตีย๋วลยุสวนป ู

Thai Hot Savories (Please select 2 items) 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะทอดไสผั้ก 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลา 

 Deep fried chicken wing with Thai herb   ปีกไกท่อดสมนุไพร 

 Deep fried minced chicken on bread   ขนมปังหนา้ไก ่ 

 Deep fried minced pork on bread    ขนมปังหนา้หมทูอด 

 Deep fried samosa vegetable    ซาโมซา่ไสผั้กทอด 

 Shrimp bag      ถงุทอง 

 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 

 Deep fried shrimp patties    ทอดมันกุง้ 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111,  Fax: +66 (0)2 258 2222       
E-mail: sales-co@s31hotel.com,  www.s31hotel.com 

 

International Cocktail 1,400.- Baht/Per Person 
Wedding Menu B 

Including Soft drink 

 

European Hot Savories (Please select 3 items) 

 Barbecued marinated chicken     ไกย่่างซอสบารบ์คีวิ 

 Barbecued marinated pork     หมยูา่งซอสบารบ์คีวิ 

 Deep fried mini sausage with B.B.Q. sauce  ไสก้รอกทอดซอสบารบ์คีวิ 

 Deep fried pork gyoza      เกี๊ยวซา่ไสห้มทูอด 

 Deep fried chicken nugget     นักเก็ตไกท่อด 

 Tempura calamari      ปลาหมกึชปุแป้งทอด 

 Deep fried surimi scallops    หอยเชลลช์ปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried fish finger     ปลาชปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried chicken  finger    ไกช่ปุเกล็ดขนมปังทอด 

Bakery Hot Savories (Please select 3 items) 

 Mini chicken sausage roll    มนิซิอสเซจโรล 

 Tuna puff      พัพฟ์ไสป้ลาทนู่า 

 Chicken curry puff     กระหรีพั่พฟ์ไก ่

 Mini mushroom croissant     ครัวซองตไ์สเ้ห็ด    

 Mini seafood pizza                                                       พซิซา่ซฟีู๊ ด 

 Quiche spinach and salmon    คชีผักขมกับปลาแซลมอน 

Cocktail Dessert  

 Assorted Thai Desserts      ขนมไทยชาววงัหลากชนดิ 

 Assorted Tropical fruits in Season   ผลไมส้ดนานาชนดิ 

 Assorted Cakes       ขนมเคก้รวมรส 

 Mini fruit tart      ทารต์ผลไม ้

 E-Clair        เอแคลร ์

 Assorted musses     มสูนานาชนดิ 

 Jelly Mixed fruit  in glass                                              เยลลีผ่ลไมร้วมในแกว้ 

 


