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Thai Standard Buffet
บุฟเฟตไทยแสตนดารด

Menu A

Menu B

ปอเปยะหมูทอดกรอบ
สลัดบาร
ยําวุนเสน
ทะเลพิโรธ
ทอดมันปลากราย
ปกไกอบเหลาแดง
ผัดผักรวม
ขาวผัดปู
ผลไม
ทับทิมกรอบ
ขาวสวย

ขาวตังหนาตั้ง
น้ําพริกลงเรือ
ยําทะเล
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
ไกหอใบเตย
สันนอกหมูอบซีอิ๊วยอดผัก
ผัดผักสี่สหาย
ผัดไทย
ผลไม
ลอดชองน้ํากะทิ
ขาวสวย/ขนมจีน

ทานเลน
น้ําพริก/สลัด
ยํา
แกง
ทอด
อบ
ผัดผัก
ขาว/กวยเตีย๋ ว
ของหวาน

3

Thai Special Buffet Choices
Thai Premium Buffet Choices
รายการอาหารสําหรับบุฟเฟตไทย (เลือกหมวดละ 1 รายการ)
ทานเลน
 ขาวตังหนาตั้ง
 ขาวตังยําทูนา
 ปอเปยะหมูทอดกรอบ
 หมี่กรอบ
 เกี๊ยวหมูทรงเครื่อง

แกงเผ็ด
 แกงเขียวหวาน ไก/เนื้อ
+ขนมจีน
 แกงมัสมั่น ไก/เนื้อ
 แกงเผ็ดเปดยาง
 แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย+ขนมจีน
 แกงเผ็ดหมูมะพราวออน
แกงจืด/ตมยํา
 แกงปาหมู
 แกงสมกุงชะอมทอด
น้ําพริก/สลัด
 แกงสมกุงยอดมะพราว
 น้ําพริกลงเรือ
 ตมยําโปะแตก
 น้ําพริกกะป
 ทะเลพิโรธ
 น้ําพริกออง
 ตมยําขาหมู
 ปูเค็มหลน
 ตมขาไก
 ขนมจีนน้าํ พริก
 ไกตุนฟกมะนาวดอง
 ขนมจีนน้าํ ยา
 แกงจืดเตาหูสาหรายทะเล  สลัดบาร
 หัวปลาแซลมอนตมเผือก  สลัดทูนา
 แกงจืดกะหล่ําปลียัดไส
 สลัดแฮม

ยํา
 ยําทะเล
 ยําถั่วพลู
 ยําหมูยาง
 ยําผักกระเฉดกรอบ
 ยําปลาดุกฟู
 ยําพริกหยวกไขตม
 ลาบไก/หมู
 ยําวุนเสน
 หมูมะนาว
 ยําแหนมสด
 สมตําไทย
ประเภทผัดผัก
 ผัดผักสี่สี
 ผัดผักรวม
 ผัดจับฉายไหหลํา
 ลูกชิ้นกุงผัดผักโสภณ
 เนื้อผัดน้ํามันหอยคะนา
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ทอด/นึ่ง/ยาง /อบ
 ปกไกอบเหลาแดง
 ไก/สันนอกหมูอบซีอิ้ว
ยอดผัก
 สตูวลิ้นหมู/ลิ้นวัว
 ไก/ซี่โครงหมูอบซอส
 หอหมกกระทง
 ทอดมันปลากราย
 ทอดมันกุง
 ไกหอใบเตย
 ปลาทูทอด
 ไกผัดเม็ดมะมวง
 ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด

ขาว/กวยเตี๋ยว
 ผัดหมี่ซั่ว
 กวยเตี๋ยวผัดไทย
 ผัดมะกะโรนีไก
 ขาวผัดปลาเค็ม
 ขาวอบสับปะรด
 ขาวผัดปู

*รวมขาวสวยและผลไม*
Premium Choices

รายการพรีเมี่ยม ทานเลน
 ถุงทอง
 สาหรายพันกุง
ยํา
 สําลียํามะมวง
 พลากุง
 ลาบปลาทอดกรอบ

ของหวาน
 ขาวเหนียวเปยกลําไย/มะพราวออน
 ขาวเหนียวเปยกขาวโพด/เผือก/มะพราวออน
 สาคูเปยกขาวโพด
 เปยกลูกบัว/ลูกเดือย/เผือก/ขาวโพด/ถั่วแดง/มะพราว
ออน
 กลวยบวชชี
 เตาทึงเย็น
 ซาหริ่ม
 ทับทิมกรอบ
 ลอดชองน้ํากะทิ
 รวมมิตรกะทิสด

นึ่ง
 หอหมกกระทง
แซลมอน
 ปลานึ่งมะนาว
 ปลานึ่งซีอิ้ว
 ปูนิ่มอบวุนเสน
ขาว
 ขาวผัดปลาแซลมอน

(เลือก 2 รายการ)
ทอด/ผัด
 เปดอบเผือก
 เปดยอดหญา
 ปลาราดพริก
 ซีฟูดผัดผงกะหรี่
แกง
 เปดตุนฟกมะนาวดอง
 แกงสมปลาแซลมอนยอดมะพราว

หมายเหตุ รายการพรีเมียม ( premium choices ) จะตางกับ รายการสเปเชียล ตรงที่รายการอาหาร
จะเพิ่มขึน้ อีก 2 รายการ
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International Buffet
บุฟเฟตนานาชาติ
Appetizer Cocktail Style
ถั่วและขาวเกรียบ
สลัดสติ๊ก / เฟรนชฟราย (เลือก 1)
ไสกรอกมินิพนั เบคอน/เกี๊ยวหอชีส/เนื้อบัลซามิก/หมี่กรอบ/
ทอดมันกุง/ทอดมันปลากราย/ขนมปงหนาหมู/ขนมปงหนากุง/ถุงทอง/
เกี๊ยวหมูทรงเครื่อง/กระทงทอง/ขาวตังหนาตั้ง/
ปกไกทอดน้ําปลา/ปอเปยะหมูทอดกรอบ/หมูแดดเดียว/เนื้อแดดเดียว (เลือก 3)
Soup
ซุปขนไก/ซุปขนกุง/ซุปขนผักโขม/ซุปขาวโพด/
เกี๊ยวน้ํากุง/เตาหูตุนเนื้อปู/กระเพาะปลาน้ําแดง/เอ็นหมูตุน/
มิโซซุป/ซุปใส (โดบิน)
(เลือก 1)
Salad Bar
ซีซารสลัด/สลัดแฮม/สลัดทูนา/สลัดไก (เลือก 1)
Meat
สเตกเนื้อซอสพริกไทยดํา/พอรคช็อฟ/
อกเปดอบซอสสม/ไกเม็กซิกัน/
ปลาอบซอสไวน/ฟชแอนดชพิ /ปลาชุบแปงขนมปงปนราดซอสขาว/
หมูและไสกรอกเยอรมันยาง/
เทปนยากิ (เนื้อ,หมู,ไก,ปลาหมึก,กุง เลือกไมเกิน 3 )/
ปลากระพงและแซลมอนยางซีอิ๊ว/
สเต็กเนื้อจิ้มแจว/ปลานึ่งซีอวิ๊ /ปลานึ่งมะนาว
(เลือก 2)
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Mini Thai Set
ยํา
ยําถั่วพู/ยําวุนเสน/ยําทะเล/ยําหมูยาง/ลาบหมู/ลาบไก/
น้ําพริกลงเรือ/น้ําพริกออง/ปูเค็มหลน (เลือก 1)
แกง
แกงเขียวหวานไก+ขนมจีน/แกงมัสหมั่นไก/แกงเผ็ดเปดยาง (เลือก 1)
ผัดผัก
ผัดผักรวม/ผัดผักสี่ส/ี บล็อกโคลี่ผดั กุง/ลูกชิ้นกุงผัดผักโสภณ/ผัดจับฉายไหหลํา (เลือก 1)
ทอด , อบ
ปกไกอบเหลาแดง/ไกหอใบเตย/สันนอกหมูอบซีอิ๊วยอดผัก/
สตูวลิ้นวัว/สตูวลิ้นหมู (เลือก 1)
ขาวสวย
Rice & Noodle & Pasta
สปาเกตตี้ปลาเค็ม/สปาเกตตี้ซอสเนื้อ/สปาเกตตี้คาโบนารา/
สปาเกตตี้สโตวกานอฟหมู/มีทบอล/
ขาวแกงกะหรี่หมูทอด/ ขาวเทอริยากิ (เนื้อ/หมู/ไก) /
ยากิโซบะ (เนื้อ/หมู/ไก)/ ซูชิพรีเมี่ยมหนาตางๆ/
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก/ขนมจีนน้าํ ยา/ ขนมจีนน้าํ พริก/
ขนมจีนน้าํ เงี้ยว/ ขนมจีนซาวน้ํา/
ขาวมันไก/ ขาวหนาไก/ ขาวคลุกกะปทรงเครื่อง/
ขาวผัดปลาเค็ม/ขาวผัดปู/ขาวอบสับปะรด/ผัดไทย
(เลือก 2)
Dessert
ผลไม
ทับทิมกรอบ (ขนมหวาน)
ขนมไทย / ขนมเคก (เลือก 1)
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Isan Seafood Buffet
บุฟเฟตอีสานซีฟูด

ปลาชอน และปลาทับทิม อบสมุนไพร
(น้ําพริกแจว และผักตมกินกับปลาเผา)

สมตําไทย สมตําปูเค็ม สมตําไขเค็ม
หอยแมลงภูและหอยแครงเผา
ไกทอดกระเทียม / ไกยา ง (เลือก 1)
ลาบหมู/ไก (เลือก 1)

ตมแซบเนื้อ/หมู (เลือก 1)

ขาวเหนียว และ ขาวสวย
ผลไม
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Steak & BBQ Buffet
บุฟเฟตสเต็กแอนดบารบีคิว
Soup and Salad
สลัดบาร
ซุปไกขน/ซุปกุงขน (เลือก 1)
Side Items
เฟรนชฟรายด
มันบดราดน้ําเกรวี่
โรลและเนย/ขนมปงกระเทียม (เลือก 1)
Entrees
สเต็กเนื้อริบอาย, ฮันนี่พอรคช็อพ, สเต็กแฮมรมควัน
บารบีคิวหมู/ไก (เลือก 1)
สปาเกตตี้มที ซอส/คาโบนารา (เลือก 1)
Dessert
ผลไม
กลวยหอมทอด/วาฟเฟลเนยสด (เลือก 1)
ทางเลือกเพิ่มเติม (เพิ่มราคาตอหัว) ดังนี้
1. เปลี่ยนสเต็กเนื้อริบอายเปนสเต็กโคขุน (สอบถามเพิ่มเติม)
2. เพิ่มสเต็กแซลมอน (สอบถามเพิ่มเติม)
3. เพิ่มไอศครีม (สอบถามเพิ่มเติม)
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Western Seafood Buffet
บุฟเฟตซีฟูดตะวันตก
Appetizer

หอยแมลงภูมายองเนส /หอยลายอบเนยและชีส (เลือก 1)
ค็อกเทลกุง / ค็อกเทลแซลมอน (เลือก 1)
ปลาหมึกเคจุนเสียบไม
Soup and Salad

สลัด บาร ซีฟูด
ซุปครีมไก / ซุปครีมกุง / ซุปครีมผักโขม (เลือก 1)
Entrees

สปาเกตตี้ ซอสเนื้อ / สปาเกตตี้คารโบนารา / สปาเกตตี้สโตวกานอฟ (เลือก 1)
ไกเม็กซิกัน
Demonstration

ปลาอินทรียางเนย,ปลากะพงยางเนย,ปลาแซลมอนยางเนย
เสิรฟกับ มันบด ผักผัดเนย ซอรฟโรลและเนย
Dessert

ผลไมสด
เคก
กลวยหอมทอด/วาฟเฟลเนย (เลือก 1)

