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MORNING BOX

MINIMUM GUESTS at 25 PAX (500 THB/BOX)
Heavy meal (choose 1 set)
•

Set A

Bakery / pastry (choose 1 item)
•

Boiled rice porridge with pork
Chicken / shrimp / sea bass
ข้าวต้มหมู / ไก่ / กุ้ง / ปลากระพง

ครัวซองต์เนยเห็ดทรัฟเฟิล
•

ออมเล็ต + ไส้กรอก + มันฝรัง่

•

Set C
Tuna Sandwich
Chicken / ham cheese /egg
แซนวิชทูน่า / ไก่ / แฮมชีส / ไข่

Croissant with strawberry jam
ครัวซองต์ทานคู่แยมสตรอว์เบอร์ร ี่

Set B
Omelets with sausage and potato

Croissant with orange jam
ครัวซองต์ทานคู่กับแยมส้ม

•
•

Croissant with truffle butter

Side dish (choose 1 item)
•

Fresh fruit ผลไม้สด

•

Mixed green salad สลักผักเพื่อสุขภาพ

Drink (choose 1 item)
•

Orange juice นํ้าส้ม

•

Guava juice นํ้าฝรัง่

•

Apple juice นํ้าแอปเปิ้ล

Drinking Water นํ้าเปล่า
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*Reference photo for idea

MORNING BOX

MINIMUM GUESTS at 50 PAX (500 THB/BOX)
Heavy meal (choose 1 set)
•

Set A

Bakery / pastry (choose 1 item)
•

Boiled rice porridge with pork
Chicken / shrimp / sea bass
ข้าวต้มหมู / ไก่ / กุ้ง / ปลากระพง

ครัวซองต์เนยเห็ดทรัฟเฟิล
•

ออมเล็ต + ไส้กรอก + มันฝรัง่

•

Set C
Tuna sandwhich
Chicken / ham cheese /egg
แซนวิชทูน่า / ไก่ / แฮมชีส / ไข่

(สามารถเลือก Heavy meal ได้ 2 เซ็ต เซ็ตละ 25 กล่อง)

Croissant with strawberry jam
ครัวซองต์ทานคู่แยมสตรอว์เบอร์ร ี่

Set B
Omelets with sausage and potato

Croissant with orange jam
ครัวซองต์ทานคู่กับแยมส้ม

•
•

Croissant with truffle butter

Side dish (choose 1 item)
•

Fresh fruit ผลไม้สด

•

Mixed green salad สลักผักเพื่อสุขภาพ

Drink (choose 1 item)
•

Orange juice นํ้าส้ม

•

Guava juice นํ้าฝรัง่

•

Apple juice นํ้าแอปเปิ้ล

Brew coffee กาแฟสด / Hot tea ชาร้อน

Drinking Water นํ้าเปล่า
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FOOD BOX

MINIMUM GUESTS at 25 PAX (750 THB/BOX)
MINIMUM GUESTS at 50 PAX (720 THB/BOX) (สามารถเลือกคละเมนู BASE, PROTEIN, และ SAUCE ได้ 2 เซ็ต เซ็ตละ 25 กล่อง)
1. PICK BASE (Choose 1 item)
• Jasmine rice
• Brown rice
• Garlic butter fried rice
• Bread and potato wedge

ข้าวหอมมะลิ
ข้าวกล้อง
ข้าวผัดเนยกระเทียม
ขนมปังและมันฝรัง่ อบ

2. PICK PROTEIN (Choose 1 item)
• Grilled salmon
ปลาแซลมอนย่าง
• Grilled chicken
ไก่ยา่ ง
• Grilled pork
หมูยา่ ง
• Grilled tofu
เต้าหูย
้ า่ ง
3. PICK SAUCE (Choose 1 item)
• Green curry sauce
ซอสเขียวหวาน
• Panang curry sauce
ซอสพะแนง
• White wine sauce
ซอสไวน์ขาว
• Mushroom gravy sauce
ซอสเกรวีเ่ ห็ด
• Teriyaki sauce
ซอสเทอริยากิ
• Black pepper sauce
ซอสพริกไทยดํา
4. PICK SALAD/THAI SPICY SALAD (Choose 1 item)
• Spicy seafood salad
ยําทะเลรวมมิตร
• Spicy mushrooms salad ยําสารพัดเห็ด

•
•
•
•

Spicy tuna & herb salad
Salad with balsamic dressing.
Coleslaw
Tuna & corn salad

พล่าทูน่า
สลัดผักซอสบัลซามิก
สลัดโคลสลอว์
ทูน่าคอร์นสลัด

5. PICK DESSERT/FRESH FRUIT (Choose 1 item)
• Fresh fruit
ผลไม้
• Deletable imitation fruits
ลูกชุบ
• Coconut milk jelly
วุ น
้ กะทิดอกไม้
• Lemon tart
ทาร์ตครีมมะนาว
• Orange cake
เค้กส้ม
• Carrot cake
เค้กแครอท
6. PICK JUICE/HERBEL DRINK (Choose 1 item)
• Peach tea
ชาพีช
• Apple juice
นํ้าแอปเปิ้ล
• Fruit punch
นํ้าฟรุตพัน
้ ซ์
• Rosella Juice
นํ้ากระเจีย
๊ บ
• Lemongrass pandan tea
นํ้าตะไคร้ใบเตย
• Butterfly pea with lemonade
นํ้าอัญชันมะนาว
7. DRINKING WATER นํ้าเปล่า
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WELCOME DRINK

MINIMUM GUESTS at 25 - 49 PAX (80 THB/PERSON) / MINIMUM GUESTS at 50 PAX (50 THB/PERSON)
Drink (Choose 2 items)
•
•
•

ชาพีช
ชาแอบเปิ้ล
นํ้าตระไคร้ใบเตย

•
•
•

นํ้าเก็กฮวย
นํ้ากระเจีย
๊ บ
นํ้าพันซ์ สีตามธีมงาน
5

Drinking water นํ้าเปล่า

MORNING BREAK
COFFEE BREAK 4 ITEMS OR/AND FOOD STATION 1 STATION
MINIMUM GUESTS at 50 PAX (700 THB/PERSON)
เมนูอาหารว่าง เลือกได้ 4 รายการ เช่น
•

Tuna sandwich

และซุม
้ อาหารร้อน 1 รายการ
•

แซนวิชทูน่า
•

Red pork pie

ข้าวต้มปลากระพง
•

พายหมูแดง
•

Ham and cheese croissant
Fruity jam rolled

•

•

Egg station
ซุม
้ ไข่วาไรตี้

•

Pancakes station
แพนเค้ก

และ เครื่องดื่ม เช่น กาแฟร้อน, โกโก้รอ
้ น
*ระยะเวลาในการให้บริการ 1.5 ชัว่ โมง

Rice soup with minced pork
โจ๊กหมูสบ
ั พร้อมปาท่องโก๋

แยมโรลผลไม้

,ชาร้อน, นํ้าเปล่า, นํ้าส้ม

Boiled rice with shrimp
ข้าวต้มกุ้ง

ครัวซองค์แฮมชีส
•

Boiled rice with seabass

•

Chinese steamed dumpling and steamed bun
ขนมจีบและซาลาเปา

*For more coffee break menus, please find the next page
*For more food station menus, please scan
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MORNING BREAK
รายการอาหารเช้า (เพิม
่ เติม)
Club sandwich
คลับแซนด์วช
ิ

Mini croissant
มินิครัวซอง

Mushroom sandwich
แซนด์วช
ิ เห็ด

Egg & ham pie
พายไข่และแฮม

Tuna sandwich
แซนด์วช
ิ ทูน่า

Roasted chicken sandwich
แซนด์วช
ิ ไก่ฉีก

Red pork pie
พายหมูแดง

Roasted beef sandwich
แซนด์วช
ิ เนื้ออบ

Golden fried bread with chicken
ขนมปังหน้าไก่

Jam rolled
แยมโรลผลไม้ต่างๆ

Chicken pie
พายไก่

Ham & spinach pie
พายแฮมและผักโขม

Mushroom pie
พายเห็ด

Chicken salad cream sauce with
shrimp roe
สลัดไก่ครีมซอสกับไข่ก้ง
ุ

Banoffi pie
บานอฟฟี่ พาย
Vanilla jam rolled
วานิลาแยมโรล
Chocolate mousse
มูสช็อกโกแล็ต
Jam rolled
แยมโรลผลไม้ต่างๆ
Orange cake
เค้กส้ม
Sticky rice & mango
ข้าวเหนียวมะม่วงม้วน
Blueberry panna cotta
บลูเบอร์รพ
ี่ านาคอตต้า
Green tea cake
เค้กชาเขียว
Carrot cake with
cream cheese butter
เค้กแครอท

Chocolate & hazelnut brownies
บราวนี่ชอ
็ กโกแลต และ
ถั่วเฮเซลนัท
Soy milk jelly with
Mixed fruit salad
เต้าฮวยฟรุต
๊ สลัด
Blueberry cheese pie
บลูเบอร์รชี่ ส
ี พาย
Banana muffin
มัฟฟินกล้วยหอม
Tropical triffle
ทริฟเฟิลผลไม้เมืองร้อน
Mini chocolate eclairs
มินิเอแคลร์ชอ
็ กโกแลต
Strawberry cake
เค้กสตรอเบอรี่

Fresh fruit tart
ทาร์ตผลไม้
Strawberry jelly
เยลลีส
่ ตรอเบอร์ร ี
Chocolate cake
ช็อกโกแลตเค้ก
Blueberry cream cheese pie
พายครีมชีสบลูเบอร์ร ี่
Banana spring rolled caramel sauce
กล้วยหอมซอสคาราเมล
Choc’n chip muffin
มัฟฟินช็อกโกแลตชิพ
Banana in syrup malibu sauce
กล้วยหอมเชื่อมซอสมาลิบู

Bake cheese tart
ชีสทาร์ต
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4-COURSE THAI SET MENU*
MINIMUM GUESTS at 50 PAX (1,350 THB/PERSON)
APPETIZER
OPTION 1 : APPETIZER เลือกได้ 1 รายการ (PORTION ใหญ่กว่า OPTION 2)
• Hot & spicy salmon salad
• Shrimp canape with caviar
สลัดปลาแซลมอนกับนํ้ายํารสแซ่บ

กุ้งซอสค็อกเทล ตกแต่งด้วยไข่ปลาคาเวียร์
•

•

Smoked chicken salad with

•

papaya fruit salsa

white wine sauce

สลัดไก่รมควันกับซอสมะละกอซัลซ่า

หอยเชลล์ยา่ งซอสไวน์ขาว ทานกับผักโขม

Grilled pork thai marinated

•

Curry fried scallop
ฉู่ฉี่หอยเชลล์

หมูยา่ งกับนํ้าจิม
้ แจ่วรสแซ่บ
•

Grilled scallop with spinach

Parma ham cantaloup
พาร์มาแฮมแคนตาลูป

OPTION 2 : COCKTAIL เลือกได้ 4 รายการ
•

Grilled seabass with spinach

•

white wine sauce
ปลากะพงย่างซอสไวน์ขาว ทานกับผักโขม
•

Chicken green curry with roti

Crab meat salad in spring rolled up
สลัดเนื้อปูในถ้วยปอเปี๊ ยะ

•

Grilled shrimp seafood dipping sauce
กุ้งย่างบาร์บค
ี ิวนํ้าจิม
๊
้ ซีฟูด

โรตีแกงเขียวหวานไก่
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*For More Cocktail Menus, Please Scan

4-COURSE THAI SET MENU*
MINIMUM GUESTS at 50 PAX (1,350 THB/BOX)
SOUP
ซุป เลือกได้ 1 รายการ
• Prawn spicy soup **

•

ต้มยํากุ้ง
•

Spicy snapper filet soup **

ซุปข้าวโพด
•

ต้มยําปลากะพง
•

Coconut milk soup with chicken **
Egg sausage soup

•

Spicy and sour seafood soup
โป๊ะแตก

Spinach cream soup **
ซุปผักโขม

•

แกงจืดลูกรอก
•

Mushroom cream soup **
ซุปครีมเห็ด

ต้มข่าไก่
•

Sweet corn cream soup **

Herbed vegetables and prawn soup
แกงเลียงกุ้งสด

•

Sour soup mixed vegetables
แกงส้มผักรวม

** Recommended menu
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4-COURSE THAI SET MENU*
MINIMUM GUESTS at 50 PAX (1,350 THB/BOX)
MAIN
อาหารจานหลัก เลือกได้ 2 รายการ (แต่แขกในงานจะได้ทาน 1 รายการตามที่เลือก)
•

Salmon chuchee in red curry sauce **

•

ข้าวฉู่ฉี่แซลมอน
•

Grilled seabass white wine sauce **

ผัดไทยกุ้งสด
•

ปลากะพงย่างซอสไวน์ขาว
•
•

Grilled seabass with tamarind sauce **

อกไก่ยา่ งเสิรฟ
์ พร้อมซอสเห็ด
•

Oven glazed burgundy ham on the bone
with gravy mustard and soft rolls **

Deep-fried fish and chili sauce with rice

ขาแฮมหมักเครื่องเทศกับซอสมัสตาร์ดสูตรพิเศษ
•

Massaman chicken curry with rice

Grilled chicken lemongrass with rice
ข้าวไก่ยา่ งตะไคร้

Steamed fish with soy sauce
ข้าวปลากะพงนึ่งซีอิ้ว

•

Grilled chicken breast with mushroom sauce **

ปลากะพงย่างซอสมะขาม
ข้าวปลาเก๋าราดพริก
•

Pad thai noodles with shrimp **

•

Pineapple fried rice
ข้าวอบสับปะรด

ข้าวมัสมัน
่ ไก่
•

Grilled pork wrapped in wild betel leaf with rice
ข้าวหมูยา่ งใบชะพลู

** Recommended menu
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4-COURSE THAI SET MENU*
MINIMUM GUESTS at 50 PAX (1,350 THB/BOX)
DESSERT
ขนมหวานเลือกได้ 1 รายการ
•

Ice cream

BEVERAGE
เครื่องดื่ม
•

ไอศกรีม
•

Panna cotta berry

นํ้าผลไม้หลากสี
•

พานาคอตต้าเบอร์ร ี่
•

Flower jelly

•

•

Drinking water
นํ้าเปล่า

Blue berry cheese pie
บลูเบอร์รชี่ ส
ี พาย

•

Soft drink ,coke, fanta etc.
นํ้าอัดลม

เจลลีว่ ุ น
้ ดอกไม้
•

Fruit punch

Choux cream

SERVICE
บริการเพิม
่ เติม

ชูครีม

•

Mille feuille

การจัดจาน ช้อนส้อม แก้วนํ้า
และผ้าเช็ดปาก บนโต๊ะ long table

มิลล์เฟย
•

Cream brulee
เครมบรูเล่

•

Fresh fruit crepe
เครปผลไม้

•

Fresh fruit tart
ทาร์ตผลไม้

*ระยะเวลาในการให้บริการอาหารกลางวัน/อาหารเย็น 3 ชัว่ โมง
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