Lunch Buffet

Seafood Seafood
Friday and Saturday Night Buffet

Baht 880++

Baht 2,100++

Seafood Brunch Buffet
Baht 2,100++

อาหารเรียกนําย่อยและสลัด

APPETIZERS AND SALADS
Smoked salmon

675

Lemongrass prawn, potato egg salad

Selection of sushi and sashimi

725

ปลาแซลมอนรมควัน

675

ซู ชิและซาชิมิรวมมิตร

725

เสิร์ฟพร้ อมกุ้งตะไคร้ และสลัดมันฝรังใส่ไข่
เสิร์ฟพร้ อมเครืองเคียงต่างๆ

with condiments

Green salad (V)

450

Parmesan shavings, Italian dressing
and roasted pumpkin

สลัดผักเขียว (V)

450

ฟักทองย่าง เนยแข็งพาร์เมซานและนําสลัดอิตาเลียน

Caesar salad (P)

475

Romaine lettuce, white anchovies,
Parmesan crisps and garlic croutons

Warm gruyere and onion tart (V)

575

rocket salad

Grilled asparagus (V)

550

สลัดซี ซ่าร์

475

ทาร์ตเนยแข็งและหัวหอม (V)

575

หน่อไม้ฝรังย่าง (V)

550

ปาเต้หมู บด (P)

660

ใส่ปลาแอนโชวี เนยแข็งพาร์เมซาน
และขนมปังกระเทียมกรอบ
เสิร์ฟกับสลัดผักร็อกเก็ต

เสิร์ฟกับไข่ลวก และซอสถัวเลนทิล

poached egg, lentil salsa

Pate campagne (P)

660

toasted brioche, apple chutney

เสิร์ฟพร้ อมกับขนมปังบริยอชอบ และแอปเปิ ลซอส

SOUPS

ซุป

Minestrone soup

375

ซุปผักอิตาเลียน

375

เสิร์ฟกับขนมปังกระเทียม

with baked garlic bread

Cream of cauliflower soup

440

cheese croutons

Chicken consommé soup

400

ซุ ปข้นดอกกะหลํา
ใส่ขนมปังอบเนยแข็ง

ซุ ปใสไก่

All soups are served with freshly baked potted bread

400

ซุปทุกชนิดเสิร์ฟพร้ อมกับขนมปังอบร้ อน

* All items can order for take away *
Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารควบคุมนําหนัก กรุณาแจ้ งพนักงานเพือแนะนํารายการอาหารทีเหมาะสม
(V) = Vegetarian

มังสวิรัติ

440

(P) = Contains pork

(N) = Contains nuts

มีส่วนผสมของหมู

มีส่วนผสมของถัว

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิม

แซนด์วิช เบอร์เกอร์ และพาสต้า

SANDWICHES, BURGERS AND PASTA
Create your own sandwich:

450

Club sandwich (P)

คลับแซนด์วิช (P)

450

525

เนือวา-กิวสะเต็กแซนด์วิช

525

450

แซนด์วิชม้วน (P)

450

450

แซนด์วิชปานินปลาแซลมอนรมควั
ี
น

450

Grilled Wagyu rump steak, Dijon mustard bread
with caramelized onions, pesto aioli and crunchy wedges

Bacon roll (P)
Bacon, egg, cheese roll and French fries

Smoked salmon panini

450

450

Chicken, fried egg, crispy bacon,
mayonnaise, tomato and French fries

Wagyu steak sandwich

แซนด์วิชแบบทีคุณชืนชอบ

เลือกแซนด์วิชทีคุณชืนชอบซึงทําจากขนมปังชนิดต่างๆ
โดยเลือกเครืองปรุงสําหรับประกอบแซนด์วิช ดังนี
- หมูแฮมรมควัน เนือไก่ เนือวา-กิวอบ ปลาทูน่า ซีฟู้ดค็อกเทล
- เนยแข็งเอ็มเมนทัล บรี เชดด้ า
- มะเขือเทศ ผักย่าง และแตงกวา เสิร์ฟพร้ อมกับมันฝรังทอด

Plain or toasted brown, white, whole grain, panini or pita
Smoked ham (P), chicken, shaved Wagyu beef,
Tuna, seafood cocktail,
Emmenthal cheese, Brie, Cheddar cheese, tomato,
grilled vegetables, cucumber
All served with crunchy wedges

Cream cheese, dill butter, cherry tomato

ใส่ไก่ ไข่ดาว เบคอนกรอบ ซอสมายองเนส
มะเขือเทศ เสิรฟ์ กับมันฝรังทอด
แซนด์วิชเนือวากิวย่างบนขนมปังมัสตาร์ด
ใส่หัวหอมใหญ่ผัด เสิร์ฟกับมันฝรังทอด และซอสเพสโต้
ใส่เบคอน ไข่ และเนยแข็ง เสิร์ฟกับมันฝรังทอด
ใส่ครีมชีส เนย และมะเขือเทศ

Toasted pita roll (V)

แซนด์วิชม้วนขนมปั งพิตา้ (V)

450

525

เบอร์เกอร์เนือวา-กิว

525

475

เบอร์เกอร์ไก่ทอด

475

475

เบอร์เกอร์มงั สวิรตั ิ (V)

475

525

เพนเน่ สปาเก็ตตี หรือฟูซิลลีพาสต้า

525

450

Cheese, vegetables, sun-dried tomato tapenade,
French fries

ใส่เนยแข็ง ผัก มะเขือเทศแห้ งบด เสิร์ฟกับมันฝรังทอด

Wagyu beef burger
Swiss cheese, fried egg, gravy onions,
tomato tapenade chutney, French fries

Chicken Schnitzel burger
Romaine lettuce, Caesar dressing, French fries

Falafel burger (V)
Chick pea, cumin powder, coriander, onion,
tomato, tahini sauce, French fries

Penne, spaghetti or fusilli
Choice of sauces - Bolognaise or Napolitan
Mushroom sauce or seafood marinara

ใส่เนยแข็ง ไข่ดาว ซอสมะเขือเทศ
เสิร์ฟกับมันฝรังทอด
กับผักสลัดราดซอสซีซ่าร์ เสิร์ฟพร้ อมกับมันฝรังทอด
ใส่ถวบด
ั ผงยีหร่า ผักชี หอมใหญ่ มะเขือเทศ
และซอสงา เสิร์ฟพร้ อมกับมันฝรังทอด
กับซอสทีคุณชืนชอบ ได้ แก่ ซอสเนือสับ
หรือซอสมะเขือเทศนโปลิแตง ซอสเห็ด หรือ ซอสซีฟู้ด

อาหารจานหลัก

MAIN COURSE
Pan-roasted Scottish salmon fillet

875

ปลาแซลมอนย่าง

875

975

ปลาหิมะทอด

975

770

แกงกะหรีหมูญีปุ่ น

770

Café de Paris mushroom sauce, steamed jasmine rice

Pan-fried snow fish
Cream potato, mussels, leek cream sauce

Pork katsu curry (P)

ราดซอสเห็ดสไตล์ฝรังเศส เสิร์ฟกับข้ าวหอมมะลิ
มันฝรังบด หอยแมลงภู่ และครีมซอสต้ นกระเทียม

With steamed rice, sautéed vegetables

เสิร์ฟกับข้ าวสวย และผัดผัก

Sides – (Pick any two) – mashed potato, French fries,
boiled potatoes, market vegetables, roasted vegetables,
garden salad, rice

เครืองเคียง – (เลือกได้ 2 ชนิด) – มันฝรังบด มันฝรังทอด
มันฝรังต้ ม ผักต้ ม ผักย่าง สลัดผัก ข้ าวสวย

Sauces – (Pick one) – Red wine jus, green peppercorn,
mushroom or lemon butter sauce

ซอส – (เลือกได้ 1 ชนิด) – ซอสไวน์แดง ซอสพริกไทยอ่อน
ซอสเห็ด หรือซอสเนยมะนาว

* All items can order for take away *
Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารควบคุมนําหนัก กรุณาแจ้ งพนักงานเพือแนะนํารายการอาหารทีเหมาะสม
(V) = Vegetarian

มังสวิรัติ

(P) = Contains pork

มีส่วนผสมของหมู

(N) = Contains nuts

มีส่วนผสมของถัว

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิม

อาหารไทย

THAI CUISINE
Tom Yam Goong

425

ต้มยํากุง้

425

450

ผัดไทยกุง้

450

350

ข้าวผัดไก่

350

375

แกงเขียวหวานไก่

375

475

กุง้ ผัดเม็ดมะม่วงหิ มพานต์

475

375

ผัดกระเพราหมู (P)

375

Spicy prawn soup with mushrooms,
lemon grass and kaffir lime leaves

Phad Thai Goong (N)
Stir-fried rice noodles Thai style with prawns

Khao Phad Gai
Fried rice with chicken

Gaeng Kiew Wan Gai
Green chicken curry with eggplant and basil

Goong Phad Med Mamoung (N)
Stir-fried prawns with cashew nuts

Phad Krapraw Moo (P)
Stir-fried minced pork with chilli and hot basil

ของหวาน

DESSERTS
Almond tart (N)

440

Chunky chocolate chip brownie

ทาร์ตถัวอัลมอนด์

440

เสิร์ฟกับลูกแพร์ต้มในแชมเปญ และซอสช็อกโกแลต

Champagne poached pear, warm chocolate sauce
440

chocolate mousse

เค้กช็อกโกแลตบราวนี

440

กับมูสช็อกโกแลต

Baked banana bread and butter pudding

360

vanilla sauce

พุดดิงขนมปั งและเนย

360

ซอสวานิลา
375

ข้าวเหนียวมะม่วง

375

Fresh fruit plate and berries

400

ผลไม้รวมและลูกเบอร์รี

400

International cheese plate

750

เนยแข็งนานาชาติ

750

125

ไอศกรีม

125

Khao Niew Mamoung
Fresh sweet mango and sweet sticky rice

With grapes and cheese biscuit

Ice-cream selection (per scoop)
Tahiti vanilla, chocolate, strawberry, Thai tea

เสิร์ฟกับผลองุ่น และขนมปังเนยแข็งกรอบ
รสวานิลา ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี และชาไทย

* All items can order for take away *
Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารควบคุมนําหนัก กรุณาแจ้ งพนักงานเพือแนะนํารายการอาหารทีเหมาะสม
(V) = Vegetarian

มังสวิรัติ

(P) = Contains pork

มีส่วนผสมของหมู

(N) = Contains nuts

มีส่วนผสมของถัว

All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารคิดเป็ นเงินบาทไทย ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิม

