ARABIC BREAKFAST

AMERICAN BREAKFAST

CONTINENTAL BREAKFAST

อาหารเช้ าคอนติเนนตัล

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั

อาหารเช้ าแบบอาหรับ

Baht 720

Baht 800

Baht 850

Your choice of 4 pieces
Home-baked croissants, breakfast rolls,
Danish pastries, muffins, brown, white whole-grain
or rye toast with butter, preserves and honey

Your choice of 4 pieces
Home-baked croissants, breakfast rolls,
Danish pastries, muffins, brown, white whole-grain
or rye toast with butter, preserves and honey

Seasonal fruit plate
with Manuka honey Greek yoghurt

เลือกขนมปั งได้ 4 ชนิด
ครัวซองท์, ขนมปั งกลม, เดนิชแพสทรี, มัฟฟิ น, ขนมปั งสีนาตาล,
ํ
ขนมปังธัญพืช หรือขนมปั งข้ าวไรน์ เสิร์ฟพร้ อมกับเนย, แยม และนําผึง

เลือกขนมปั งได้ 4 ชนิด
ครัวซองท์, ขนมปั งกลม, เดนิชแพสทรี, มัฟฟิ น, ขนมปั งสีนาตาล,
ํ
ขนมปั งธัญพืช หรือขนมปั งข้ าวไรน์ เสิร์ฟพร้ อมกับเนย, แยม และนําผึง

Seasonal fruit platter
with Manuka honey Greek yoghurt

Seasonal fruit plate
with Manuka honey Greek yoghurt

ผลไม้ รวม เสิร์ฟกับกรีกโยเกิร์ตรสนําผึง

ผลไม้ รวม เสิร์ฟกับกรีกโยเกิร์ตรสนําผึง

Freshly squeezed fruit juices
Orange, grapefruit, watermelon or pineapple

Freshly squeezed fruit juices
Orange, grapefruit, watermelon or pineapple

นําผลไม้ คันสด ได้ แก่ นําส้ ม, นําเกรฟฟรุ๊ต, นําแตงโม หรือ นําสับปะรด

นําผลไม้ คันสด นําส้ ม, นําเกรฟฟรุ๊ต, นําแตงโม หรือ นําสับปะรด

Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or hot chocolate

Nut free muesli, strawberry crunch,
corn flakes, All-Bran, Special K
served with whole or skimmed milk

กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด หรือ ช็อกโกแลตร้ อน
TRADITIONAL THAI BREAKFAST

อาหารเช้ าแบบไทย

ผลไม้ รวม เสิร์ฟกับกรีกโยเกิร์ตรสนําผึง
Hommus
served with fresh vegetable crudité, mixed pickles

ถัวบดผสมนํามะนาวและนํามันมะกอก เสิร์ฟกับผักสด และผักดอง
Foul moudamas

ซุปถัวสไตล์อาหรับ
Arabic flat bread

ขนมปั งอาหรับ
Scrambled eggs with onions and tomatoes

ไข่กวนใส่หัวหอม และมะเขือเทศ
Freshly squeezed fruit juice
Orange, grapefruit, watermelon or pineapple

นําผลไม้ คันสด นําส้ ม, นําเกรฟฟรุ๊ต, นําแตงโม
หรือ นําสับปะรด

มูสลีปราศจากถัว อาหารเช้ าธัญพืชรสสตรอเบอร์รี
คอร์นเฟล็ก ออล-แบรน สเปเชียล เค เสิร์ฟกับนมสด หรือนมพร่องมันเนย
Two farm eggs prepared to your liking
with bacon and chicken sausage

Baht 620

Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee,
tea milk or hot chocolate

กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด หรือ ช็อกโกแลตร้ อน

อาหารประเภทไข่ เสิร์ฟกับเบคอน หรือไส้ กรอกไก่

Boiled rice with shrimps, fish, pork or chicken
served with egg

American pancake stack with maple syrup

ข้ าวต้ มกุ้ง, ปลา, หมู หรือ ไก่ใส่ไข่

อเมริกันแพนเค้ ก เสิร์ฟกับนําเชือมเมเปิ ล

Seasonal fruit platter
with Manuka honey Greek yoghurt

Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee
tea, milk or hot chocolate

กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด หรือ ช็อกโกแลตร้ อน

ผลไม้ รวม เสิร์ฟกับกรีกโยเกิร์ตรสนําผึง

EGG CORNER – อาหารเช้าประเภทไข่
Two farm eggs any style

Freshly squeezed fruit juices
Orange, grapefruit, watermelon or pineapple

นําผลไม้ คันสด นําส้ ม, นําเกรฟฟรุ๊ต, นําแตงโม หรือ นําสับปะรด
Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or Thai milk tea

A LA CARTE BREAKFAST

อาหารเช้ าตามสัง
บริการตังแต่เวลา 06.00 ถึง 11.00 น.
JUICES – นําผลไม้
Freshly squeezed fruit juice - orange, apple,
grapefruit, guava, watermelon or pineapple

225

Vegetable juices – Tomato, carrot, vegetable cocktail

200

นําผลไม้ คันสด - นําส้ ม, นําเกรฟฟรุต๊ , นําแตงโม หรือ นําสับปะรด
นําผัก - นํามะเขือเทศ, นําแครอท, ค้ อกเทลผัก
300

ผลไม้ รวม เสิร์ฟกับกรีกโยเกิร์ตรสนําผึง
275

สลัดผลไม้ สดใส่มะนาวและเสาวรส
250

เลือกขนมปั งได้ 3 ชนิด - ครัวซองท์ เดนิชแพสทรี มัฟฟิ น
หรือเค้ กกล้ วยหอม

225

275

Bircher muesli with passion fruit pulp and blueberries

300

อาหารเช้ ามูสลีใส่เสาวรส และบลูเบอร์รี
275

425

Scrambled eggs on a toasted brioche bun with smoked salmon

425

Baked eggs with Gravalax salmon fingers

425

ไข่ดาวนํา เสิร์ฟกับขนมปั งมัฟฟิ นย่าง หมูแฮมรมควันและซอสฮอลแลนเดส

ไข่อบ เสิร์ฟกับปลาแซลมอนดอง
Banana bread French toast, Mascarpone and grilled banana

425

เค้ กกล้ วยหอมชุบไข่ทอด เสิร์ฟกับมาสคาร์โปน และกล้ วยหอมย่าง
American pancake stack with cream and maple syrup

400

Home-made American style waffles with berry compote and cream

425

วาฟเฟิ ลสไตล์อเมริกนั เสิร์ฟกับเบอร์รเชื
ี อม และครีม
THAI AND ASIAN SPECIALTIES – อาหารเช้าแบบไทยและเอเชีย
ติมซํา- ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบหมู ซาลาเปาไส้ หมูแดง

Khao tom - 泡米饭，鸡肉，猪肉或虾和鸡蛋
Boiled rice with chicken, pork or prawn and soft egg

350

Congee - 稀饭与鸡肉, 猪肉或虾和鸡蛋
Rice porridge with chicken, pork or prawn and soft egg

350

Noodle soup -上汤鲜面搭配精选肉类
with choice of noodles and meats

280

Kai jiew - 猪肉碎或虾泰式煎蛋与白米饭
Thai omelette with minced pork or prawn served with steamed rice

375

Khao phad kai dao - 鸡肉或虾炒饭配煎鸡蛋
Fried rice with chicken or prawn topped with a fried egg

375

Seafood Egg Foo Yong - with prawn and crab meat- 海鲜芙蓉蛋

500

โจ๊กไก่ หมู หรือกุ้งใส่ไข่

ไข่เจียวใส่หมูสบั หรือกุ้งสับ เสิร์ฟพร้ อมกับข้ าวสวย
ข้ าวผัดไก่ หรือกุ้ง เสิร์ฟพร้ อมกับไข่ดาว

์
YOGHURTS – โยเกิรต
250

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ รสผลไม้ หรือโยเกิร์ตไขมันตํา

Egg Benedict - two poached eggs on toasted muffin,
smoked ham and Hollandaise sauce

ไข่เจียวแบบฝรังทําจากไข่ขาวคลอเรสเตอรอลตํา ใส่ผักโขม พริกหยวกฝรัง
หัวหอมใหญ่ เห็ด และชีส

ก๋วยเตียวนํา

อาหารเช้ าธัญพืชทีคุณชืนชอบ เสิร์ฟกับนมสด หรือนมพร่องมันเนย

Plain, fruit or low fat

425

ข้ าวต้ มไก่ หมู หรือกุ้ง ใส่ไข่

Nut-free muesli, strawberry and cinnamon crunch,
Corn Flakes, All-Bran, Special K, Coco Pops
served with your choice of whole or skimmed milk

ข้ าวโอ๊ตรสธรรมชาติ หรือรสช็อกโกแลตใส่กล้ วยหอม

Low cholesterol egg white spinach omelette
Capsicum, onion, mushroom and cheese

Steamed dim sum selection - 精制中式点心
350
Prawn dumpling, pork dumpling, BBQ pork bun- 虾饺,猪肉蒸饺,叉烧包

เลือกขนมปั งได้ 3 ชนิด - ขนมปังสีนาตาล
ํ
ขนมปั งสีขาว
ขนมปั งธัญพืช หรือขนมปั งข้ าวไรน์
CEREALS SELECTION – อาหารเช้าธัญพืช

Traditional hot oat meal or chocolate and banana porridge

425

แพนเค้ กสไตล์อเมริกัน เสิร์ฟพร้ อมกับครีม และนําเชือมเมเปิ ล

FROM THE BAKERY – อาหารเช้าจากครัวเบเกอรี

Toast
Any 3 pieces – brown, white, whole-grain or rye
served with butter and preserves

Three egg omelette
Choice of cheese, smoked pork, capsicum, tomato and bell peppers

ไข่กวน เสิร์ฟกับขนมปั งบริยอชย่าง และปลาแซลมอนรมควัน

FRUITS – ผลไม้สด

Baker’s basket
Any 3 pieces – croissant, Danish pastries, muffins or banana bread

425

ไข่เจียวแบบฝรัง – เลือกสังไข่เจียวใส่ชีส พริกหยวกฝรัง มะเขือเทศ
และพริกหวานฝรัง

Served from 06.00 to 11.00 hours

Tropical fruit salad with lime and passion fruit

Two farm eggs any style with bacon, chicken and cheese sausage,
grilled tomato and hash brown

อาหารเช้ าประเภทไข่ เสิร์ฟกับเบคอน ไส้ กรอกไก่ใส่ชีส
มะเขือเทศย่าง และมันฝรังทอด

กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด หรือ ชาไทยใส่นม

Seasonal tropical fruit platter with Manuka honey Greek yoghurt

350

อาหารเช้ าประเภทไข่แบบทีคุณชืนชอบ

ไข่เจียวกุ้งและเนือปู

HOT AND COLD BEVERAGE – เครืองดืมร้อนและเย็น
Freshly brewed coffee – กาแฟร้ อน
Decaffeinated coffee – กาแฟปราศจากคาเฟอีน
Espresso, Cappuccino, Café Latte – กาแฟเอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ คาเฟ ลาเต้
Japanese Green tea, Earl Grey – ชาเขียวญีปุ่ น ชาเอิร์ล เกรย์
or English Breakfast with lime or milk – หรือชาอิงลิช ใส่มะนาว หรือนม
(Your choice to add hot or cold milk) (สามารถเลือกนมร้ อน หรือนมเย็นได้ )
Hot and cold chocolate – ช็อกโกแลตร้ อน และเย็น
Full cream milk or low fat milk or soya milk (cold or hot)

นมไขมันเต็มส่วน นมไขมันตํา หรือนมถัวเหลือง (ร้ อนหรือเย็น)
All prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and applicable government tax.

150
150
150
150

150
120

