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International Buffet Menu

APPETIZER  (Selected - 3) 

 Murg malai BBQ chicken with yoghurt 

ไกห่มักเครือ่งเทศสไตลอ์นิเดยี 
 Bruschetta  

ขนมปังอติาเลีย่นเสริฟ์พรอ้มกระเทยีมและมะเขอืเทศ 
 Roasted chicken breast with pineapple, capsicums, 

cashews and curry dressing อกไกย่า่งสบัปะรด พรกิหวาน 

และเม็ดมะม่วงหมิพานต ์
 Watermelon, mozzarella, cheese sweet basil in 

skewers มอสซาเรลา่ชสีและแตงโมเสยีบไม ้

 Ka-Thong-Tong (minced chicken with water chestnut, 

corn, pea in golden cup) กระทงทองไก ่ 
 Ka-Thong-Tong (minced pork with water chestnut, 

corn, pea in golden cup) กระทงทองหม ู 
 Tod Mun Khao Pod ทอดมันขา้วโพด  
 Fresh spring rolls ปอเป๊ียะสด  

 Deep fried minced shrimps bread ขนมปังหนา้กุง้ 

 Deep fried spring rolls ปอเป๊ียะทอด  
 Deep fried fish balls ลกูชิน้ปลาทอด 

 Deep fried shrimp balls ลกูชิน้กุง้ทอด 

 Deep fried minced shrimp on sugar cane กุง้พันออ้ย 

 Open faced crab sandwich on toasted brioche  

แซนวชิปบูนขนมปังบรยิอซ ์ 
 Sliced roasted lamb leg with tomato, cucumber, olive 

and feta cheese ขาแกะยา่งสไลดเ์สรฟิพรอ้มมะเขอืเทศ 

แตงกวา มะกอกและเฟตา้ชสี  
 Chilled soba noodles with prawns, eggplants and tofu 

โซบะเย็น เสรฟิพรอ้มกุง้ มะเขอืยาว และเตา้หู ้
 

SALAD BAR  

 Assortment of hydroponic lettuce with garnishes and a 
variety of dressings สลดัผักสดไฮโดรโพนคิพรอ้มน ้าสลดั  
 

SALAD (Selected – 2) 

 Chicken and BBQ pineapple salad สลดัไกส่บัปะรดย่าง 

 Rocket salad with marinated tomato  

ร๊อกเกตสลดัและมะเขอืเทศ 
 German potato salad สลดัมันฝร่ังสไตลเ์ยอรมัน 

 Grilled chicken salad with curry and apple 

สลดัไกย่า่งราดน ้าซอสพเิศษและแอปเป้ิล 
 Mesclun Salad with marinated cheese 

สลดัผักรวมสไตลฝ์ร่ังเศสและชสี 
 Caesar salad ซซีารส์ลัด  
 Lentil salad with smoked duck สลดัเป็ดรมควนั 

 Pasta and pesto salad with peanuts and candied 

 Tomatoes สลดัพาสตา้ซอสเพสโตเ้สรฟิพรอ้มกับ 

ถั่วลสิงและมะเขอืเทศ 

 Sweet corn salad สลดัขา้วโพดหวาน  
 Potato and spring onion salad สลัดมันฝร่ัง  
 Coleslaw สลดักะหล า่ปลผีสมแครอท  

 Waldorf salad สลัดแอปเป้ิล 

 Grilled and marinated eggplant, peppers, 

 mushrooms, asparagus and olives 

ผักยา่งนานาชนดิ มะเขอืยาว, พรกิหยวก, เห็ด,  
หน่อไมฝ้ร่ังและมะกอก 

 Rose apple and shrimp with lime dressing 

สลดัชมพู่เสรฟิพรอ้มกบักุง้ และเดรสซิง่มะนาว 
 Mexican Red bean salad 

สลดัถั่วแดงสไตลแ์มกซกินั 
 Fruit chaat สลดัผลไมส้ไตลอ์นิเดยี  

 Seaweed salad with sesame oil ย าสาหร่ายน ้ามันงา 
 Watermelon, mozzarella cheese and sweet basil 

in skewers มอสซาเรลลา่ชสีและมะเขอืเทศสควิเวอร ์

 Violet potatoes marinated beef and chimichurri 

Dressing เนือ้หมักอบเสรฟิพรอ้มกับเดรซิง่ ชมิชิรูแิละมันมว่ง 

 Grilled calamari, cherry tomatoes, olives and 

Citrus สลัดคาลามารีย่า่ง 

 Artichokes, olives and cherry tomatoes dressed 

with fresh herbs สลดัอาตโิชก๊, มะกอก,  

มะเขอืเทศเชอรี ่เสรฟิพรอ้มกบัเดรสซิง่สมนุไพร  
 Crab sticks and beetroot with yogurt dressing 

สลดัปอูัด เดรสซิง่โยเกริต์ 
 Japanese cold noodles salad สลดับะหมีเ่ย็น 

 
THAI SALAD (Selected – 2) 
 

 Green apple BBQ pork and coriander salad 

ย าแอปเป้ิลเขยีวบารบ์คีวิหมู 
 Yam Som O (Spicy pomelo salad) ย าสม้โอ  
 Laab Moo (Spicy minced pork salad) ลาบหมู 
 Yam Woon Sen (Spicy glass noodle salad) ย าวุน้เสน้ 

 Pla Kung (Spicy shrimp salad) พลา่กุง้ 

 Yam Ma Maung (Spicy green mango salad) ย ามะมว่ง 
 Yam Pla Duk Foo (Spicy fluffy catfish salad) 

ย าปลาดกุฟ ู
 Spicy grilled eggplant salad ย ามะเขอืยา่ง  
 Spicy minced duck salad ลาบเป็ด 

 Spicy crispy small fish salad with green mango 

ย าปลากรอบมะมว่ง 
 Spicy minced pork & pork skin salad ย าแหนมสด 

 Spicy tuna salad with lemongrass ย าทนู่า 
 Assorted fruit salad สลดัผลไม ้
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SOUP (Selected - 1) 
 

 Pumpkin soup ซปุฟักทอง 

 Green peas and ginger soup ซปุถั่วลนัเตาและขงิ 

 Minestrone soup ซปุผักสไตลอ์ติาเลยีน  

 Creamy mushroom soup ซปุครมีเห็ด  

 Tomato soup ซปุมะเขอืเทศ 

THAI SOUP (Selected - 1) 
 

 Tom Kha Gai ตม้ขา่ไก ่

 Tom Yam Koong ตม้ย ากุง้ 

 Tom Yam See Klong Moo ตม้ย าซีโ่ครงหม ู

 Clear soup with minced pork and egg tofu  
ตม้จดืเตา้หูยั้ดไสห้มสูบั 
 

HOT DISH (Selected - 5) 

 

BEEF  
 Beef medallion with peppercorn sauce เนื้อยา่งซอส

พรกิไทย 
 Beef stew with red wine, green beans and mushrooms  

สตวูเนื้อไวนแ์ดง  
 Slow cooked beef with potatoes and onions เนือ้ตุน๋ 

 BBQ beef with roast onion บารบ์คีวิเนือ้  

 Slow-cooked beef Thai curry แกงกะหรีเ่นือ้ตุน๋  
 Thai wok beef (spicy) เนือ้ผัดเผ็ด 

 Stir-fried beef in oyster sauce เนือ้ผัดน ้ามันหอย  
 Stir-fried beef in black pepper corn sauce  

เนือ้ผัดพรกิไทยด า 
 Vietnamese grilled beef with lemon grass เนือ้ย่างสไตล์

เวยีดนาม 
 Japanese grilled beef in soy sauce เนือ้ย่างสไลตญ์ีปุ่่ นใน

ซอสถั่วเหลอืง  
 Filipinos beef stew เนือ้ตุน๋สไตลฟิ์ลปิปินส ์

LAMB 
 Irish lamb stew สตวูเนือ้แกะสไตลไ์อรสิ  

 Roasted leg of lamb Provencal with rosemary  

ขาแกะอบเครือ่งเทศโพรวองส ์ 
 Slow-cooked Lamb curry แกงกะหรีเ่นือ้แกะตุน๋  

 Lamb biryani เบอรย์่านีเ่นือ้แกะ  

 Lamb Massaman curry มัสมั่นเนือ้แกะ  
 Stir-fried lamb in oyster sauce แกะผัดน ้ามันหอย  

 Stir-fried lamb in black peppercorn sauce แกะผัด

พรกิไทยด า 
 Japanese grilled lamb in soy sauce  

แกะยา่งสไลตญ์ีปุ่่ นในซอสถั่วเหลอืง  
 Filipino lamb stew แกะตุน๋สไตลฟิ์ลปิปินส ์

POULTRY  

 Grilled chicken thighs with sage and garlic  

น่องไกย่า่งในซอสสาเกและกระเทยีม  
 Grilled chicken with mushroom and herbs  

ไกย่่างกบัเห็ดและสมนุไพร 
 Chicken tikka masala ไกท่คิกามาซาลา่  

 Chicken green curry with eggplant and sweet basil  

แกงเขยีวหวานไก ่ 
 Wok chicken with sweet and sour sauce  

ไกผั่ดซอสเปรีย้วหวาน 
 Wok chicken with veggie chilly and garlic ไกผั่ดพรกิ  

 Stir-fried chicken in oyster sauce ไกผั่ดน ้ามันหอย 

 Stir-fried chicken in black peppercorn sauce  

ไกผั่ดพรกิไทย  
 Vietnamese grilled chicken with lemon grass  

ไกย่่างสไตลเ์วยีดนาม  
 Vietnamese stir-fried chicken with lemon grass  

& five spices ไกผั่ดสไตลเ์วยีดนามหอ่ใบชะพล ู 

 Japanese stir-fried chicken in soy sauce  

ไกผั่ดสไตลญ์ีปุ่่ นในซอสถั่วเหลอืง  
 Japanese grilled chicken in soy sauce  

ไกย่่างสไลตญ์ีปุ่่ นในซอสถั่วเหลอืง  
 Filipino chicken tight stew ไกตุ่น๋สไตลฟิ์ลปิปินส ์

 Roasted duck breast with baby carrots and orange 

sauce อกเป็ดอบซอสสม้เสรฟิพรอ้มกบัแครอท 

PORK  

 Stewed pork with mushroom and spring onion สตูวห์มู 
 Roasted pork filet with herbs, garlic and white wine 

sauce หมูอบสมุนไพรในซอสไวน์ 
 Braised pork shoulder orange and fennel ขาหมูเคี่ยวในซอสส้ม 
 Thai red pork curry แกงเผด็หมู 
 Stir-fried pork in oyster sauce หมูผดัน ้ ามนัหอย 
 Stir-fried pork in black peppercorn sauce หมูผดัพริกไทยด า 
 Vietnamese grilled pork with lemon grass  

หมูยา่งสไตลเ์วยีดนาม  
 Vietnamese stir-fried pork with lemon grass & five 

spices หมูผดัสไตลเ์วียดนามห่อใบชะพลู 
 Japanese stir-fried pork in soy sauce หมูผดัสไตล์ญ่ีปุ่นในซอสถัว่

เหลือง  
 Japanese grilled pork in soy sauce หมูยา่งสไลตญ่ี์ปุ่นในซอสถัว่

เหลือง  
 Filipino pork stew หมูตุ๋นสไตลฟิ์ลิปปินส์ 
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RICE 

 Paella Valenciana ขา้วผัดสเปน  

 Stir fried rice ขา้วผัด  

 Cumin rice ขา้วยีห่ร่า  

 Vegetable biryani ขา้วเบอรย์น่ีา  

 Pilaf rice ขา้วผัดพาราฟ  

 Steamed rice ขา้วหอมมะล ิ

VEGETABLE (Selected - 1) 

 Grilled vegetables ผักรวมยา่ง  

 Garden steamed vegetables ผักรวมนึง่ 

 Roasted root vegetables รูทเวจเทเบลิยา่ง  

 Provencal vegetables ผักโพรวองซร์วม 

 Vegetables with gravy ผักรวมราดซอสเกรวี ่ 

 Vegetables with spicy curry ผักรวมราดซอสแกงกะหร ี

 Wok mix vegetables with sweet and sour sauce  

ผัดผักเปรีย้วหวาน  
 Wok Vegetables with oyster sauce ผัดผักน ้ามันหอย  

Baked seasonal vegetables ผักรวมอบ  

POTATO  (Selected - 1) 

 Roasted potatoes with garlic and fresh thyme  

มันฝร่ังยา่ง 
 Boiled baby potatoes มันฝร่ังตม้  

 Rosemary new potatoes, garlic spinach 

มันฝร่ังอบโรสแมรี ่ 
 Garlic mashed potatoes มันฝร่ังบด  

 Boiled potatoes seasoned with garlic and parsley  

มันฝร่ังตม้โรยกระเทยีมและพาสลี ่ 
 Gratin potatoes มันฝร่ังการแ์ตง  

 Lyonnaise potatoes มันฝร่ังผัดสไตลล์ยีง  

 Sautéed potatoes with fresh thyme ผัดมันฝร่ัง 

 Croquette potatoes โครเกตม์ันฝร่ัง  

PASTA & NOODLES (Selected - 1) 

 Meat Lasagna ลาซานยา่เนื้อ  

 Vegetable lasagna ลาซานย่าผัก  
 Baked penne with tomato and béchamel sauce เพเน่อบ

ซอสมะเขอืเทศ  
 Stir fried pasta ผัดพาสตา้  
 Pad Thai ผัดไทย  

 Stir fried egg noodles บะหมีผั่ด  
 Spinach and ricotta cheese cannelloni รซีอสโตผั้กโขม 

 
 

 

SWEET (Selected - 4) 
 

 Assorted Éclairs เอแคลรห์ลากรส  

 Cheese cake ชสีเคก้  

 Carrot cake with cheese frosting  

แครอทเคก้ครมีชสีฟรอสติง้  
 Banana cup cake with cheese frosting  

บานาน่าคพัเคก้ครมีชสีฟรอสติง้  
 Assorted cup cakes คพัเคก้นานาชนดิ  

 Opera เคก้โอเปร่า  

 Brownie บราวนี ่ 
 Cherry Clafoutis พายเชอรี ่

 Lemon Meringue pie เลมอนเมอแลงคพ์าย 

 Cappuccino cake คาปชูโิน่เคก้ 

 Green tea cake ชาเขยีวเคก้  

 Black forest cake เคก้แบล็คฟอเรสต ์ 

 Mocha cake มอคคา่เคก้  

 Lemon mousse เลมอ่นมูส 

 Tiramisu ทริามซิ ุ 
 White chocolate and truffle cake 

เคก้ไวทช์็อคโกแลตทรัฟเฟิล  
 Pannacotta พานาคอตตา้  

 Creme Brules ครมีบรูเล ่ 

 Apple tart ทารต์แอปเป้ิล  

 Fruit tart ทารต์ผลไม ้ 

 Rice pudding & mango ไรซพ์ุดดิง้และมะมว่ง 

 Chocolate chili tart ทารต์ชลิลีช่็อคโกแลต 

 Chocolate coconut tart ทารต์ชอ็คโกแลตมะพรา้ว  

 Hazelnuts tartlet ทารต์ฮาเซลนัท  
 Mango and sticky rice ขา้วเหนยีวมะมว่ง  

 Banana in coconut milk กลว้ยบวชช ี 

 Pumpkin custard สงัขยาฟักทอง 
 


