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Welcome to Deevana Plaza Krabi, Aonang
Deevana Plaza Krabi offers chic accommodation in
contemporary low-rise buildings located a short distance
from Ao Nang Beach.
With 213 stylish rooms and suites, each with a private
balcony, guests can enjoy the resort’s excellent facilities
and benefit from gracious and personalized service from
the welcoming Deevana team.
The brand new resort features an exceptional restaurant
and bars, three outdoor swimming pools, a kid’s pool, a
restful & rejuvenating spa and outstanding meetings and
events facilities.

The Destination
Krabi is one of the Thailand’s most peaceful and
enchanting destinations. Home to white sandy beaches, gentle swaying palm trees, and coral reefs rich in
marine life, the area is the very definition of paradise.
The idyllic islands and beaches, crystal clear water,
Picturesque limestone outcrops, tropical rain forest
and protected national parks have gained Krabi a
well-deserved reputation as one of the most beautiful
places on earth.
A wide range of attractions and activities ensure
memories to last a lifetime.
Krabi is located on the southwest coast of Thailand,
800 kilometers from Bangkok and 170 kilometers from
Phuket. It is easily reached by direct flights to Krabi
International Airport.
The glorious year-round tropical climate ensures that
Krabi is the perfect destination for romantic getaways
or rewarding family escapes.
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Deevana Plaza is close to Krabi’s beautiful

islands and
beaches, as well as seafood restaurants, fascinating local
markets, vibrant nightlife, and much more; everything in fact
for a truly memorable holiday or rewarding business trip in
one of Thailand’s most inspiring and scenic destinations.

Ao Nang is Krabi’s most popular Thai beach, a vibrant area offering a variety of leisure, activities,
dining and entertainment. The beach itself is a lovely stretch of sand lined with palm trees. The
views are spectacular, with limestone outcrops at the southern end of the beach and islands in the
distance.
Railay is a small peninsula just south of Ao Nang. Although it is part of the mainland, it is not
accessible by road because of cliffs and must be reached by boat. The trip takes around 15
minutes from Ao Nang. The peninsula features two spectacular beaches, the west-facing Sunset
Beach and Phra Nang Bay. They are everybody’s vision of a true paradise; talc-like white sand
lapped by emerald green water.
Situated south of Ao Nang, eight kilometres offshore, Mu Koh Poda is fringed by clear waters,
white sandy beaches and pristine coral reefs. Mu Koh Poda can be reached within 25 minutes
by boat from Ao Nang.
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Five room categories are available at Deevana Plaza Krabi; Superior, Deluxe, Deluxe Pool Access, Family Room, and
Deluxe Suite. Each
generously sized room and suite is decorated in a distinctly warm and cosy style to create a relaxed personal
environment in which to enjoy an unforgettable holiday. Deevana Plaza Krabi is home to three popular restaurant and
bars. Guests can enjoy authentic Thai and delicious international cuisine at the Kingfisher restaurant and fine wines,
beers, cocktails plus tasty light bites at the Starling Lobby Lounge and the Sunbird Bar. An in-room dining service is
Also available day and night.

Accommodation 213 guestrooms and suites
115 Superior Rooms (33 m2 )
55 Deluxe (33 m2 )
28 Deluxe Pool Access (34 m2 )
11 Family Rooms (46 m2 )
4 Deluxe Suites (66 m2 )
Built-in-LCD TVs
24-hour Concierge Service
24-hour Room service
24-hour Security staff
Business Centre
Limousine Service
Restaurant and bars
Starling Lobby Lounge
Sunbird Pool Bar
Kingfisher all day dining Restaurant
Leisure facilities
Orientala Wellness Spa
Argus Fitness
Swimming Pool
Jacuzzi
Myna
5 Kid’s Club
Kids Playground
Tour Desk
Pitta Biz Room

Deevana Plaza Krabi is the ideal choice for leisure guests, as well as
corporate meetings and incentive travellers.
ACCESS Deevana Plaza Krabi is conveniently
located a 30 minute drive from
Krabi International Airport, 2 hours
from Phuket International Airport
and 20 minutes from Krabi Town.
GPS: Latitude 8° 2'29.00"N
Longitude 98°49’2.2"E

DEEVANA PLAZA KRABI AONANG
186 Moo 3, Ao Nang Soi 8,
Ao Nang Beach, Muang, Krabi
81000, Thailand
Phone:
+66 (0) 7563 9999
Fax:
+66 (0) 7563 9911

For more information:
www.deevanaplazakrabi.com

Conference and banquet facilities
Krabi is widely recognised as one of Thailand’s premier
destinations for the meetings and incentive planners
industry.
Meetings and events facilities at Deevana Plaza Krabi
included the Hornbill Ballrooms 1 and 2 each with a 3.2
metre ceiling high, and the
Broadbill Meeting Room.
All rooms are also fully equipped with the latest
audio-visual equipment and broadband Wi-Fi internet
access.
Banquets at Deevana Plaza Krabi are planned to perfection
and the professional staff can create personalised events
that possess a unique ambience, all further enhanced by
the inimitable touch of genuine Thai hospitality.

Conference Rooms >

No matter how large or small the meeting or event,
Deevana Plaza Krabi’s dedicated team of professionals can
assist with every last detail. Events can also be tailored to
suit a specific theme or corporate identity to ensure your
event is distinctive and a complete success.

Area
(sq.m)

Ceiling
Height (m)

Table
U-Shape

Rectangle
Style

Theater
Style

Class room
Style

Banquet

Dinner &
Dance

Cocktail

Hornbill Grand Ballroom

320

3.2

50

50

300

120

180

150

300

Hornbill Ballroom 1

160

3.2

25

25

150

60

90

70

150

Hornbill Ballroom 2

160

3.2

25

25

150

60

90

70

150

Broadbill Meeting Room

56

2.8

15

-

40

24

30

-

35

Pitta Biz Room

24

2.8

Conference Rooms

Cluster style 12 persons

Technical products and services include:
> LCD monitors
> General lighting and intelligent lighting
> Standard sound and amplifier equipment

For more information:
Please contact deevanaplazakrabi.com, Phone : +66 (0) 7563 9999 Fax: +66 (0) 7563 9911
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MEETING ROOM FLOOR PLAN
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BROADBILL ROOM SET UP

8

9

HORNBILL ROOM SET UP

10

11

12

13

14

PITTA BIZ ROOM SET UP

15

Movable Stage
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17
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CONFERENCE FACILITIES AND FEES
DESCRIPTION October 2018 to 31 December 2019

ROOM RENTAL
ROOM

HALF DAY (08.00-13.00 / 13.00-17.00)

FULL DAY (08.00-17.00)

Hornbill Grand Ballroom

10,000-Baht

20,000-Baht

Hornbill 1

5,000-Baht

10,000-Baht

Hornbill 2

5,000-Baht

10,000-Baht

Broadbill Room

3,500.- Baht

6,000.-Baht

Pitta Biz Room

2,500.– Baht

5,000 Baht

Equipment and services include:
> Technical stand by
> LCD monitors with screen
> General lighting and intelligent lighting
> Standard sound and amplifier equipment
> Stage
> Podium with flower
> DVD player
> 1 Welcome Banner
> 1 Back drop in meeting room
> Folder note pads, pencil, and drinking water
> White board, Flip Chart, Marker
> Sofa with flower
> Registration with flower
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Sound System of Equipment

Equipment Detail

Quantity

Mixer 8 CH Soundcraft

1

Mixer 9 CH Europower pmp 2000

1

Mixer 12 CH

2

Power Amplifier 500 x 500 W

2

Speaker Mid-Hi 400 W

2

Speaker Sub 500 w

2

Speaker 300 W
LED Par 38 light

20

1 set (Pair)
2 set

Wireless Proeuro Tech Microphone

6

Microphone Audio - technical system

4

Microphone Conference NPE

18

Microphone Shure

8

Table stand Microphone

5

Podium Microphone

2

LCD Projector 3500 Lumens SANYO

3

Note Stand

2

Boom Stand
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MEETING PACKAGE FOR GOVERNMENT
DESCRIPTION October 2018 to 31 December 2019
Deevana Plaza Krabi offers all the facilities and equipment you need to ensure the success of your business
meetings. The little touch of each hotel’s unique character combined with a warm welcome for all our guests will
add a touch of warmth and pleasure to your working sessions…
MEETING PACKAGE FOR GOVERNMENT (rate per person per day)

COFFEE BREAK AND BUFFET LUNCH MENU
PRICE

COFFEE BREAK

300

LUNCH SELECTION
APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

1 Items Snack + Coffee, Tea

1

1

3

2

350

2 Items Snack + Coffee, Tea

2

1

3

2

400

2 Items Snack + Coffee, Tea

3

1

5

3

450

2 Items Snack + Coffee, Tea

4

1

6

4

500

2 Items Snack + Coffee, Tea

5

1

7

4

Rate are inclusive of :
1. Business Thai Buffet or International Buffet Lunch and 2 Coffee breaks
2. Main meeting room and equipment : 1 LCD projector, screen, audio set, Flipchart, white board,
notepad, pencil, Drinking water.
3. 1 Backdrop in the meeting room size: 1.0*2.5 m. or size: 1.8*3.0 m.

DINNER PACKAGE ( NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK )
PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

350

2

1

3

2

400

3

1

5

3

450

4

1

6

4

500

5

1

7

4

Soft drink @ 80 baht net/person

Extra Charge for extra person who not join the package
Coffee Break, Lunch same price the package

Remark:
1. All food & beverage serve in the hotel are providing by the hotel.
2. Any Food & Beverage providing by the clients will be an extra charge as per contract.
3. Above prices are NET inclusive of service charge and VAT
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Prices are non-commissionable

FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE
PRICE

SELECTION ITEMS

ADDITIONAL

300

1

Coffee, Tea

Danish Strawberry เดนิชสตรอเบอร์รี

Fruit Tartlet ขนมอบผลไม้รวม

Chinese Bun with minced pork ซาลาเปาไส้หมูสบั

Fruit Cake เค้กรสผลไม้รวม

Butter Cake เค้กรสเนยสด

Sweet Chinese Bun ซาลาเปาไส้หวาน

Banana Cake เค้กกล้วยหอม

Orange Roll เค้กม้วนไส้รสส้ม

Mini Pizza พิซซ่าหน้าชีส

Orange Cake เค้กส้ม

Mocha Roll เค้กม้วนไส้รสกาแฟ

Chicken Curry Puff กะหรี่ พฟั ไส้ไก่

Carrot Cake เค้กแครอท

Doughnut โดนัท

Fresh Cantaloupe แคนตาลูป

Apple Pie พายแอปเปิ้ ล

Pumpkin Custard สังขยาฟักทอง

Fresh watermelon แตงโม

Pineapple Pie พายสับปะรด

Muffin Blueberry มัฟฟิ นบลูเบอร์ รี

Fresh Pineapple สับปะรด

Lemon Pie พายมะนาว

Sweet Coconut Jelly วุน้ กะทิ

Pumpkin Pie พายฟักทอง

Mini Spring Roll ปอเปี๊ ยะผัก

Mocha Cake เค้กกาแฟ

Egg Mayonnaise ไข่ไส้มายองเนส

Vanilla éclair ขนมอบไส้วนิลา

Chicken Sandwich แซนด์วิชไส้ไก่

Chocolate é clair ขนมอบไส้ช็อคโกแลต

Sausage Roll ขนมปังอบไส้กรอก
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FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE
PRICE

SELECTION ITEMS

ADDITIONAL

350

2

Coffee, Tea

Danish Strawberry เดนิชสตรอเบอร์รี

Fruit Tartlet ขนมอบผลไม้รวม

Chinese Bun with minced pork ซาลาเปาไส้หมูสบั

Fruit Cake เค้กรสผลไม้รวม

Butter Cake เค้กรสเนยสด

Sweet Chinese Bun ซาลาเปาไส้หวาน

Banana Cake เค้กกล้วยหอม

Orange Roll เค้กม้วนไส้รสส้ม

Mini Pizza พิซซ่าหน้าชีส

Orange Cake เค้กส้ม

Mocha Roll เค้กม้วนไส้รสกาแฟ

Chicken Curry Puff กะหรี่ พฟั ไส้ไก่

Carrot Cake เค้กแครอท

Doughnut โดนัท

Fresh Cantaloupe แคนตาลูป

Apple Pie พายแอปเปิ้ ล

Pumpkin Custard สังขยาฟักทอง

Fresh watermelon แตงโม

Pineapple Pie พายสับปะรด

Muffin Blueberry มัฟฟิ นบลูเบอร์ รี

Fresh Pineapple สับปะรด

Lemon Pie พายมะนาว

Sweet Coconut Jelly วุน้ กะทิ

Pumpkin Pie พายฟักทอง

Mini Spring Roll ปอเปี๊ ยะผัก

Mocha Cake เค้กกาแฟ

Egg Mayonnaise ไข่ไส้มายองเนส

Vanilla éclair ขนมอบไส้วนิลา

Chicken Sandwich แซนด์วิชไส้ไก่

Chocolate é clair ขนมอบไส้ช็อคโกแลต

Sausage Roll ขนมปังอบไส้กรอก
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FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE
PRICE

SELECTION ITEMS

ADDITIONAL

400

2

Coffee, Tea

Danish Strawberry เดนิชสตรอเบอร์รี

Fruit Tartlet ขนมอบผลไม้รวม

Chinese Bun with minced pork ซาลาเปาไส้หมูสบั

Fruit Cake เค้กรสผลไม้รวม

Butter Cake เค้กรสเนยสด

Sweet Chinese Bun ซาลาเปาไส้หวาน

Banana Cake เค้กกล้วยหอม

Orange Roll เค้กม้วนไส้รสส้ม

Mini Pizza พิซซ่าหน้าชีส

Orange Cake เค้กส้ม

Mocha Roll เค้กม้วนไส้รสกาแฟ

Chicken Curry Puff กะหรี่ พฟั ไส้ไก่

Carrot Cake เค้กแครอท

Doughnut โดนัท

Fresh Cantaloupe แคนตาลูป

Apple Pie พายแอปเปิ้ ล

Pumpkin Custard สังขยาฟักทอง

Fresh watermelon แตงโม

Pineapple Pie พายสับปะรด

Muffin Blueberry มัฟฟิ นบลูเบอร์ รี

Fresh Pineapple สับปะรด

Lemon Pie พายมะนาว

Sweet Coconut Jelly วุน้ กะทิ

Pumpkin Pie พายฟักทอง

Mini Spring Roll ปอเปี๊ ยะผัก

Mocha Cake เค้กกาแฟ

Egg Mayonnaise ไข่ไส้มายองเนส

Vanilla éclair ขนมอบไส้วนิลา

Chicken Sandwich แซนด์วิชไส้ไก่

Chocolate é clair ขนมอบไส้ช็อคโกแลต

Sausage Roll ขนมปังอบไส้กรอก
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FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE
PRICE

SELECTION ITEMS

ADDITIONAL

450

2

Coffee, Tea

Danish Strawberry เดนิชสตรอเบอร์รี

Fruit Tartlet ขนมอบผลไม้รวม

Chinese Bun with minced pork ซาลาเปาไส้หมูสบั

Fruit Cake เค้กรสผลไม้รวม

Butter Cake เค้กรสเนยสด

Sweet Chinese Bun ซาลาเปาไส้หวาน

Banana Cake เค้กกล้วยหอม

Orange Roll เค้กม้วนไส้รสส้ม

Mini Pizza พิซซ่าหน้าชีส

Orange Cake เค้กส้ม

Mocha Roll เค้กม้วนไส้รสกาแฟ

Chicken Curry Puff กะหรี่ พฟั ไส้ไก่

Carrot Cake เค้กแครอท

Doughnut โดนัท

Fresh Cantaloupe แคนตาลูป

Apple Pie พายแอปเปิ้ ล

Pumpkin Custard สังขยาฟักทอง

Fresh watermelon แตงโม

Pineapple Pie พายสับปะรด

Muffin Blueberry มัฟฟิ นบลูเบอร์ รี

Fresh Pineapple สับปะรด

Lemon Pie พายมะนาว

Sweet Coconut Jelly วุน้ กะทิ

Pumpkin Pie พายฟักทอง

Mini Spring Roll ปอเปี๊ ยะผัก

Mocha Cake เค้กกาแฟ

Egg Mayonnaise ไข่ไส้มายองเนส

Vanilla éclair ขนมอบไส้วนิลา

Chicken Sandwich แซนด์วิชไส้ไก่

Chocolate é clair ขนมอบไส้ช็อคโกแลต

Sausage Roll ขนมปังอบไส้กรอก
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FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE
PRICE

SELECTION ITEMS

ADDITIONAL

500

2

Coffee, Tea

Danish Strawberry เดนิชสตรอเบอร์รี

Fruit Tartlet ขนมอบผลไม้รวม

Chinese Bun with minced pork ซาลาเปาไส้หมูสบั

Fruit Cake เค้กรสผลไม้รวม

Butter Cake เค้กรสเนยสด

Sweet Chinese Bun ซาลาเปาไส้หวาน

Banana Cake เค้กกล้วยหอม

Orange Roll เค้กม้วนไส้รสส้ม

Mini Pizza พิซซ่าหน้าชีส

Orange Cake เค้กส้ม

Mocha Roll เค้กม้วนไส้รสกาแฟ

Chicken Curry Puff กะหรี่ พฟั ไส้ไก่

Carrot Cake เค้กแครอท

Doughnut โดนัท

Fresh Cantaloupe แคนตาลูป

Apple Pie พายแอปเปิ้ ล

Pumpkin Custard สังขยาฟักทอง

Fresh watermelon แตงโม

Pineapple Pie พายสับปะรด

Muffin Blueberry มัฟฟิ นบลูเบอร์ รี

Fresh Pineapple สับปะรด

Lemon Pie พายมะนาว

Sweet Coconut Jelly วุน้ กะทิ

Pumpkin Pie พายฟักทอง

Mini Spring Roll ปอเปี๊ ยะผัก

Mocha Cake เค้กกาแฟ

Egg Mayonnaise ไข่ไส้มายองเนส

Vanilla éclair ขนมอบไส้วนิลา

Chicken Sandwich แซนด์วิชไส้ไก่

Chocolate é clair ขนมอบไส้ช็อคโกแลต

Sausage Roll ขนมปังอบไส้กรอก
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LUNCH MENU
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THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

300

1

1

3

2

Appetizers
Papaya salad with dried shrimp
Deep fried fish patties
Deep-fried chicken wonton
Spring rolls and fried vegetable
Deep fried vegetable spring rolls
Vegetable tempura
Spicy minced chicken salad
Spicy minced pork salad
Spicy grilled pork salad
Spicy crispy catfish salad with green mango
Spicy tri-o crispy salad
Spicy Thai mixed salad with chicken shredded and egg
Spicy sausage salad
Spicy glass noodle salad with minced chicken
Spicy bitter gourd salad with minced chicken
Spicy eggplant salad with shrimp
Stewed salted soya bean dip with vegetable
Squid salad with lemongrass and mint
Spicy chicken legs salad
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ส้ มตำกุ้งแห้ ง
ทอดมันปลำ
เกี๊ยวไก่ทอด
ปอเปี๊ ยะกับผักทอด
ปอเปี๊ ยะผัก
ผักชุบแป้งทอด
ลำบไก่
ลาบหมู
ยำหมูยำ่ ง
ยำปลำดุกฟู
ยาสามกรอบ
ยาใหญ่
ยาไส้ กรอก
ยำวุ้นเส้ นไก่สบั
ยำมะระไก่สบั
ยามะเขือยาวกุ้งสด
เต้ าเจี ้ยวหลนกับผักสด
พล่ำปลำหมึก
ยำเล็บมือนำง

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
29

แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk

30

ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

350

2

1

3

2

Appetizers
Papaya salad with dried shrimp
Deep fried fish patties
Deep-fried chicken wonton
Spring rolls and fried vegetable
Deep fried vegetable spring rolls
Vegetable tempura
Spicy minced chicken salad
Spicy minced pork salad
Spicy grilled pork salad
Spicy crispy catfish salad with green mango
Spicy tri-o crispy salad
Spicy Thai mixed salad with chicken shredded and egg
Spicy sausage salad
Spicy glass noodle salad with minced chicken
Spicy bitter gourd salad with minced chicken
Spicy eggplant salad with shrimp
Stewed salted soya bean dip with vegetable
Squid salad with lemongrass and mint
Spicy chicken legs salad

31

ส้ มตำกุ้งแห้ ง
ทอดมันปลำ
เกี๊ยวไก่ทอด
ปอเปี๊ ยะกับผักทอด
ปอเปี๊ ยะผัก
ผักชุบแป้งทอด
ลำบไก่
ลาบหมู
ยำหมูยำ่ ง
ยำปลำดุกฟู
ยาสามกรอบ
ยาใหญ่
ยาไส้ กรอก
ยำวุ้นเส้ นไก่สบั
ยำมะระไก่สบั
ยามะเขือยาวกุ้งสด
เต้ าเจี ้ยวหลนกับผักสด
พล่ำปลำหมึก
ยำเล็บมือนำง

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
32

แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk

33

ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

400

3

1

5

3

Appetizers
Papaya salad with dried shrimp
Deep fried fish patties
Deep-fried chicken wonton
Spring rolls and fried vegetable
Deep fried vegetable spring rolls
Vegetable tempura
Spicy minced chicken salad
Spicy minced pork salad
Spicy grilled pork salad
Spicy crispy catfish salad with green mango
Spicy tri-o crispy salad
Spicy Thai mixed salad with chicken shredded and egg
Spicy sausage salad
Spicy glass noodle salad with minced chicken
Spicy bitter gourd salad with minced chicken
Spicy eggplant salad with shrimp
Stewed salted soya bean dip with vegetable
Squid salad with lemongrass and mint
Spicy chicken legs salad

34

ส้ มตำกุ้งแห้ ง
ทอดมันปลำ
เกี๊ยวไก่ทอด
ปอเปี๊ ยะกับผักทอด
ปอเปี๊ ยะผัก
ผักชุบแป้งทอด
ลำบไก่
ลาบหมู
ยำหมูยำ่ ง
ยำปลำดุกฟู
ยาสามกรอบ
ยาใหญ่
ยาไส้ กรอก
ยำวุ้นเส้ นไก่สบั
ยำมะระไก่สบั
ยามะเขือยาวกุ้งสด
เต้ าเจี ้ยวหลนกับผักสด
พล่ำปลำหมึก
ยำเล็บมือนำง

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
35

แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk

36

ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

450

4

1

6

4

Appetizers
Papaya salad with dried shrimp
Deep fried fish patties
Deep-fried chicken wonton
Spring rolls and fried vegetable
Deep fried vegetable spring rolls
Vegetable tempura
Spicy minced chicken salad
Spicy minced pork salad
Spicy grilled pork salad
Spicy crispy catfish salad with green mango
Spicy tri-o crispy salad
Spicy Thai mixed salad with chicken shredded and egg
Spicy sausage salad
Spicy glass noodle salad with minced chicken
Spicy bitter gourd salad with minced chicken
Spicy eggplant salad with shrimp
Stewed salted soya bean dip with vegetable
Squid salad with lemongrass and mint
Spicy chicken legs salad

37

ส้ มตำกุ้งแห้ ง
ทอดมันปลำ
เกี๊ยวไก่ทอด
ปอเปี๊ ยะกับผักทอด
ปอเปี๊ ยะผัก
ผักชุบแป้งทอด
ลำบไก่
ลาบหมู
ยำหมูยำ่ ง
ยำปลำดุกฟู
ยาสามกรอบ
ยาใหญ่
ยาไส้ กรอก
ยำวุ้นเส้ นไก่สบั
ยำมะระไก่สบั
ยามะเขือยาวกุ้งสด
เต้ าเจี ้ยวหลนกับผักสด
พล่ำปลำหมึก
ยำเล็บมือนำง

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
38

แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk

39

ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

500

5

1

7

4

Appetizers
Papaya salad with dried shrimp
Deep fried fish patties
Deep-fried chicken wonton
Spring rolls and fried vegetable
Deep fried vegetable spring rolls
Vegetable tempura
Spicy minced chicken salad
Spicy minced pork salad
Spicy grilled pork salad
Spicy crispy catfish salad with green mango
Spicy tri-o crispy salad
Spicy Thai mixed salad with chicken shredded and egg
Spicy sausage salad
Spicy glass noodle salad with minced chicken
Spicy bitter gourd salad with minced chicken
Spicy eggplant salad with shrimp
Stewed salted soya bean dip with vegetable
Squid salad with lemongrass and mint
Spicy chicken legs salad

40

ส้ มตำกุ้งแห้ ง
ทอดมันปลำ
เกี๊ยวไก่ทอด
ปอเปี๊ ยะกับผักทอด
ปอเปี๊ ยะผัก
ผักชุบแป้งทอด
ลำบไก่
ลาบหมู
ยำหมูยำ่ ง
ยำปลำดุกฟู
ยาสามกรอบ
ยาใหญ่
ยาไส้ กรอก
ยำวุ้นเส้ นไก่สบั
ยำมะระไก่สบั
ยามะเขือยาวกุ้งสด
เต้ าเจี ้ยวหลนกับผักสด
พล่ำปลำหมึก
ยำเล็บมือนำง

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
41

แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET LUNCH (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk
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ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

300

1

1

3

2

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

350

2

1

3

2

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

400

3

1

5

3

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

450

4

1

6

4

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

500

5

1

7

4

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

DINNER MENU
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THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

350

2

1

3

2

Appetizers
Papaya salad with dried shrimp
Deep fried fish patties
Deep-fried chicken wonton
Spring rolls and fried vegetable
Deep fried vegetable spring rolls
Vegetable tempura
Spicy minced chicken salad
Spicy minced pork salad
Spicy grilled pork salad
Spicy crispy catfish salad with green mango
Spicy tri-o crispy salad
Spicy Thai mixed salad with chicken shredded and egg
Spicy sausage salad
Spicy glass noodle salad with minced chicken
Spicy bitter gourd salad with minced chicken
Spicy eggplant salad with shrimp
Stewed salted soya bean dip with vegetable
Squid salad with lemongrass and mint
Spicy chicken legs salad
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ส้ มตำกุ้งแห้ ง
ทอดมันปลำ
เกี๊ยวไก่ทอด
ปอเปี๊ ยะกับผักทอด
ปอเปี๊ ยะผัก
ผักชุบแป้งทอด
ลำบไก่
ลาบหมู
ยำหมูยำ่ ง
ยำปลำดุกฟู
ยาสามกรอบ
ยาใหญ่
ยาไส้ กรอก
ยำวุ้นเส้ นไก่สบั
ยำมะระไก่สบั
ยามะเขือยาวกุ้งสด
เต้ าเจี ้ยวหลนกับผักสด
พล่ำปลำหมึก
ยำเล็บมือนำง

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
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แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk
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ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

400

3

1

5

3

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
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แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk

59

ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

450

4

1

6

4

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
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แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk
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ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

500

5

1

7

4

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Soup
Spicy and soup with pork leg or chicken
Chicken soup with turmeric
Clear soup with stuff squid
Clear bitter gourd soup with minced chicken
Braised pork rib soup with Chinese herb
Braised chicken soup with Chinese herbs
Spicy chicken soup with dries chili
Coconut milk soup with chicken

ต้ มยำขำหมูหรือไก่
ไก่ต้มขมิ ้น
แกงจืดปลำหมึกยัดไส้ ไก่สบั
ต้ มจืดมะระยัดไส้ ไก่สบั
กระดูกหมูตนุ๋ ยำจีน
ไก่ตนุ๋ ยาจีน
ต้ มแซบไก่บ้ำน
ต้ มข่ำไก่

Main Dish
Sour curry with fish southern style
Sour curry with acacia pennata southern style
Green curry with fish ball
Curry pork spare rib southern style
Stir-fried pork or chicken with roasted chili paste
Stir-fried minced pork or chicken with chili paste
Stir-fried pork with bell pepper
Massaman curry with chicken
Chicken with pa-nang curry
Thai omelet with onion and tomato
Steamed filet of fish with lime sauce
Stir-fried fish with celery
Deep fried fish fillet with turmeric
Deep-fried fish coated with chili sauce
Fried squid with roasted curry paste
Stir-fried squid with roasted chili paste
Deep-fried catfish with curry paste
Thai chicken curry with chili paste
Stir-fried young kale with salted fish
Stir-fried assorted vegetable with oyster sauce
Stir-fried beef or pork or chicken with black pepper
Stir-fried crispy pork with hot basil leaves
Stir-fried glass noodle with eggs
Deep-fried chicken or pork with garlic and pepper
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แกงส้ มปลำผักรวม
แกงส้ มชะอมไข่ผกั รวม
แกงเขียวหวำนลูกชิ ้นปลำ
แกงพริกกระดูกหมู
หมูหรือไก่ผดั พริกแกง
คัว่ กลิ ้งหมูหรือไก่
หมูผดั พริกหยวก
มัสมัน่ ไก่
พะแนงไก่
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศ
ปลำนึ่งมะนำว
ปลำผัดคื่นฉ่ำย
ปลำทอดขมิ ้น
ปลำรำดพริก
ปลำหมึกผัดพริกแกง
ปลำหมึกผัดน ้ำพริกเผำ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
แกงป่ ำไก่บ้ำน
ผัดคะน้ ำปลำเค็ม
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย
เนื ้อ หรือ หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดา
ผัดกะเพราหมูกรอบ
ผัดวุ้นเส้ นใส่ไข่
ไก่หรือหมูทอดกระเทียมพริกไทย

THAI BUFFET DINNER (MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

Main Dish
Braised pork leg with pickle lettuce and young kale
Stir-fried chicken with cashew nuts
Stir-fried chicken with sliced ginger
Deep fried fillet of fish with three flavored sauce

ขาหมูตนุ๋ ยอดคะน้ าผักกาดดอง
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ไก่ผดั ขิง
ปลาสามรส

Inclusive of (Choose 1 item)
Chili paste with fresh vegetables
Chili paste dip with minced fish

น ้ำพริกกะปิ กับผักสด
น ้ำพริกปลำป่ น

Dessert
Seasonal fresh fruits
Mixed sweet Thai dessert
Boiled banana in sweet coconut milk
Flavor ball dumpling in sweet coconut syrup
Assorted Thai sweets
Lord chong nam kati with pandanus
Coconut jelly
Boiled taro in syrup and coconut milk

65

ผลไม้ รวม
รวมมิตร
กล้ วยบวชชี
บัวลอย
ขนมไทยรวม
ลอดช่องใบเตย
กะทิ
เผือกเชื่อม

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

350

2

1

3

2

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

400

3

1

5

3

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

450

4

1

6

4

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ

70

Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

PRICE

APPETIZER

SOUP

MAIN DISH

DESSERT

500

5

1

7

4

APPETIZERS

HOT DISHES

Spicy B.B.Q. pork salad

ยำหมูยำ่ ง

Braised Swiss steak

เนื ้ออบตุน๋ แบบสวิส

Russian salad

สลัดรวมแบบรัสเซีย

Pork escalope cordon bleu

เนื ้อหมูทอดกับซอสกอร์ ดองเบลอ

Bavarian potato salad

สลัดมันฝรั่งแบบเยอรมัน

Chicken casserole

ไก่ตนุ๋ แบบสวิส

Chicken banyane

ไก่อบ

Spicy minced chicken salad ลำบไก่
German sausage salad

ยำไส้ กรอกเยอรมัน

Pork piccata milanaise

เนื ้อหมูอบ

Chicken terrine

เนื ้อไก่บดอบกับเครื่องปรุง

Beef and vegetable pie

พำยเนื ้อกับผัก

Assorted cold cut on tray อำหำรประเภทเย็น แฮมและโบโลน่ำ
Seafood cocktail

อำหำรทะเลต้ มรำดซ๊ อสค็อกเทล

Stir-fried chicken with cashew nut ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
Stir-fried fillet of fish Sweet and sour sauce ปลำเปรีย้ วหวำน

Assorted bread and butter ขนมปั งและเนย

Pan-fried fillet of red snapper

ปลำกะพงแดงย่ำง

Country ham with pickles แฮมหมูกบั ผักดอง

Yellow curry with chicken

แกงกะหรี่ไก่

Nicoise Salad

สลัดผักแบบฝรั่ง

Grilled saba with soya sauce

ปลำซำบะย่ำง

Assorted pate on toast

เนื ้อหรือไก่บดปรุงรส

Spicy Muslim curry with Beef

มัสมัน่ เนื ้อ

Spicy vermicelli salad

ยำวุ้นเส้ น

Braised chicken in white wine sauce ไก่ตนุ๋ ซอสไวน์ขำว

HOT DISHES
Mashed potatoes
Baked potatoes

มันฝรั่งบด
มันฝรั่งอบ

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Parsley potatoes

มันฝรั่งผัดแครื่องเทศ

Chateau potatoes

มันฝรั่งผัดหอมใหญ่

Lasagna au gratin

ลำซำญญำ

Ravioli napolitana

เกี๊ยวอิตำลีกบั ซอสมะเขือเทศ
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Chicken yakitori

ไก่ยำ่ ง ซอสญี่ปนุ่

Stir-fried broccoli with shrimp

บร็อคโคลี่ผดั กุ้ง

Stir-fried mixed vegetable with oyster sauce
ผัดผักรวมน ้ำมันหอย

INTERNATIONAL BUFFET DINNER
(MINIMUM GUARANTEE 40 PERSONS)
( FOR THAI GOVERNMENT PACKAGE)
NOT INCLUSIVE OF SOFT DRINK

SOUPS
Coconut milk soup with chicken ต้ มข่ำไก่
ซุปผักแบบอิตำลี

Minestrone soup

Spicy and sour soup with chicken ต้ มยำไก่

DESSERTS

Assorted cake

เค้ กรวมรส

Seasonal fresh fruits

ผลไม้ รวม

Assorted pie

พำยรวมรส

Clear soup with minced chicken

แกงจืดไก่สบั

Assorted mousse

มูสรวมหลำยรสชำติ

Tomato cream soup

ซุปมะเขือเทศ

Caramel custard

คำรำเมล คัสตำร์ ด

Japanese miso soup

ซุปถัว่ ดองแบบญี่ปนุ่

Assorted Thai sweet

ขนมไทยรวมรส

Seafood chowder soup

ซุปอำหำรทะเล

Sweet banana in coconut milk

กล้ วยบวดชี

Pumpkin cream soup

ซุปฟั กทอง

Ice cream with topping

ไอศครีม

Grated ice with condiment in syrup น ้ำแข็งใส
Thai dumpling with coconut milk

ขนมบัวลอยน ้ำกะทิ

Coconut ice cream with sticky rice ไอติมกะทิกบั ข้ ำวเหนียว
Sweet black pea with sticky rice in coconut milk
ข้ ำวเหนียวถัว่ ดำ

รำคำค่ำปิ ง้ ย่ำงและน ้ำจิ ้มที่ลกู ค้ ำนำอำหำรทะเลมำเอง




Weight 1-5 kg.
Weight 10-15 kg.
Weight 16-20 kg.
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3,000 บำท
4,500 บำท
6,000 บำท

Cake Price List / 1 Pound
(Need to order 1 day in advance)
Vanilla Cake

350

Coffee Cake

350

Banana Cake

450

Butter Cake

450

Pumpkin Cake

500

Chocolate Cake

500

Blueberry Cheese Cake

550

Strawberry Cheese Cake

550

Mango Cheese Cake

550

Cookies / 450 baht per kg.
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Butter Cookies

Raisin Cookies

Choc Chips Cookies

Fruit Cookies

DEMONSTRATION

Demonstration

75

Price

Noodle soup with meat
ก๋วยเตี๋ยว กับ เนื ้อต่ำงๆ

15,000

Spicy Seafood and mixed salad
ยำต่ำงๆ

18,000

Stir fried Thai Noodle
ผัดไทย

15,000

Thai Papaya salad
ส้ มตำ

15,000

Pasta with variety sauce
พำสต้ ำ ต่ำงๆ

18,000

Assorted Tempura
ผักและเนื ้อสัตว์ทอด

18,000

ENTERTAINMENT PRICE LIST

ENTERMENT

PRICE

House Band (Duo serenade / 4 hours) *up on request*

TBA

Full Band 4 pieces band

TBA

Karaoke /with 1 singer

6,000 / 9,000.-Baht

(Length of show approximately maximum 45 minutes to 1 hours)
(The above entertainment are required to book at least 7 days in advance)
Thai Classical Band and Dance : 45 minutes
Thai classical Dane with CD

25,000.-Baht
18,000.- Baht

North Eastern Folk Band & Dance : 45 minutes

35,000.-Baht

Village Long Drum Music (Grand) : 20 minutes

8,500.-Baht

Polynesian Show : 30 minutes

45,000.-Baht

Latin Dance : 30 minutes

45,000.-Baht

Cabaret Show : 30 minutes

45,000.-Baht

* Electric Charge 5,000 Baht / Event *
For own arrangement entertainment
(The above show items are required to book at least 7 days in advance)
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