CONTINENTAL BREAKFAST | อาหารเชาแบบคอนติเนนตัล
Your choice of 4 items:
Home-baked croissants, breakfast rolls, banana bread, pain au chocolat, baguette, Danish pastries,
muffins, brown toast, white toast or whole-grain toast with butter, preserves and honey.

600

ครัวซองค, ขนมปงโรล, เค็กกลวยหอม, ครัวซองคช็อกโกแลต, ขนมปงฝรั่งเศส, เดนิช, มัฟฟน, ขนมปงแผนหรือ
ขนมปงแผนธัญพืชปงกับเนย, แยมและน้ำผึ้ง
• Seasonal fresh fruit plate with honey and Greek yoghurt
ผลไมตามฤดูกาลกับน้ำผึ้งและกรีกโยเกิรต
• Freshly squeezed fruit juice: orange, watermelon, guava or pineapple
น้ำผลไมคั้นสด: สม, แตงโม, ฝรั่งหรือสับปะรด
• Pancakes, waffles or French toast with whip cream, maple syrup,
chocolate sauce or mixed berry sauce
แพนเคก, วัฟเฟลหรือขนมปงชุบไขกับวิปครีม, น้ำเชื่อมเมเปล, ซอสช็อกโกแลตและซอสมิกซเบอรรÕè
• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk or hot chocolate
แพนเคก, วัฟเฟลหรือขนมปงชุบไขกับวิปครีม, น้ำเชื่อมเมเปล, ซอสช็อกโกแลตและซอสมิกซเบอรรÕè

WESTERN BREAKFAST | อาหารเชาแบบตะวันตก
Your choice of 4 items:
Home-baked butter croissant, whole wheat croissant, breakfast rolls, banana bread,
pain au chocolat, baguette, Danish pastries, muffins, brown toast, white toast or whole-grain toast
with butter, preserves and honey.

700

ครัวซองคโฮมเมท, ครัวซองคธัญพืช, ขนมปงโรล, เค็กกลวยหอม, ครัวซองคช็อกโกแลต, ขนมปงฝรั่งเศส, เดนิช, มัฟฟน,
ขนมปงแผนน้ำตาล, ขนมปงแผนหรือขนมปงแผนธัญพืชปงกับเนย, แยมและน้ำผึ้ง
• Seasonal fresh fruit plate with honey and Greek yoghurt
ผลไมตามฤดูกาลกับน้ำผึ้งและกรีกโยเกิรต
Your choice of cereal: เลือกซีเรียล
Muesli with almond nuts, crunchy granola, corn flakes, all-bran, Swiss coco bits, koko crunch served
with whole, skimmed or soya milk
มูลลี่กับถั่วอัลมอนด, กาโนลาอบกรอบ, คอรนเฟรก, ซีเรียลไสช็อกโกแลต, โกโกครั้นชเสร็ฟกับนมสด,
นมพรองมันเนยหรือนมถั่วเหลือง
• Two fresh farm eggs prepared to your liking (boiled, fried, scrambled, omelet or poached)
with pork bacon, chicken sausage, veal sausage, baked beans and grilled tomato
ไขสดจากฟารมเตรียมไวใหคุณ (ไขตม, ไขดาว, ไขคน, ไขมวน, ไขลวก) กับเบคอน, ไสกรอกไก, ไสกรอกเนื้อลูกวัว,
ถั่วอบและมะเขือเทศยาง
• Freshly squeezed fruit juice: orange, watermelon, guava or pineapple
น้ำผลไมคั้นสด: สม, แตงโม, ฝรั่งหรือสับปะรด
• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk or hot chocolate
กาแฟดำชงสด, กาแฟดำคาเฟอีนต่ำ, ชา, นมและช็อกโกแลตรอน
• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk or hot chocolate
กาแฟดำชงสด, กาแฟดำคาเฟอีนต่ำ, ชา, นมและช็อกโกแลตรอน

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

THAI BREAKFAST | อาหารเชาแบบไทย
• Boiled rice with shrimp, fish, pork or chicken and egg
ขาวตมกับกุง, ปลา, หมู หรือไกและไข‹

400

• Seasonal fresh fruit plate with honey and Greek yoghurt
ผลไมตามฤดูกาลกับน้ำผึ้งและกรีกโยเกิรต
• Freshly squeezed fruit juice: orange, watermelon, guava or pineapple
น้ำผลไมคั้นสด: สม, แตงโม, ฝรั่งหรือสับปะรด
• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk or hot chocolate
กาแฟดำชงสด, กาแฟดำคาเฟอีนต่ำ, ชา, นมและช็อกโกแลตรอน

ORIENTAL BREAKFAST | อาหารเชาแบบตะวันออก
• Seasonal fresh fruit plate with honey and Greek yoghurt
ผลไมตามฤดูกาลกับน้ำผึ้งและกรีกโยเกิรต

500

• Indian pickles, dal makhani, aloo poori, butter naan and plain parantha
แตงกวาดองอินเดีย, แกงถั่วอินเดีย, แปงทอดอินเดีย, ขนมปงนานและโรตี
• Indian scrambled egg (egg bhurji), shakshuka poached eggs in tomato sauce with spices
ไขมวนอินเดีย, ไขลวกในซอสมะเขือเทศและเครื่องเทศ
• Freshly squeezed fruit juice: orange, watermelon, guava or pineapple
น้ำผลไมคั้นสด: สม, แตงโม, ฝรั่งหรือสับปะรด
• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk or hot chocolate
กาแฟดำชงสด, กาแฟดำคาเฟอีนต่ำ, ชา, นมและช็อกโกแลตรอน

HEALTHY BREAKFAST | อาหารเชาเพื่อสุขภาพ
Home-baked whole grain croissants, whole-grain toast with butter, preserves and honey
ครัวซองคธัญพืช, ขนมปงแผนธัญพืชกับเนย, แยมและน้ำผึ้ง

500

• Seasonal fresh fruit plate with honey and Greek yoghurt
ผลไมตามฤดูกาลกับน้ำผึ้งและกรีกโยเกิรต
• High-fiber wheat bran cereal with whole, skimmed or soya milk
ซีเรียลธัญพืชกับนมสด, นมพรองมันเนยหรือนมถั่วเหลือง
• Two fresh farm eggs whites scrambled, omelet with guacamole toast and
grilled tomato and lettuce
ไขขาว 2 ฟอง: ไขคน, ไขมวน, กับแยมอโวคาโดบดบนขนมปงและมะเขือเทศยางและผักกาดหอม
• Freshly squeezed fruit juice: orange, watermelon, guava or pineapple
น้ำผลไมคั้นสด: สม, แตงโม, ฝรั่งหรือสับปะรด
• Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk or hot chocolate
กาแฟดำชงสด, กาแฟดำคาเฟอีนต่ำ, ชา, นมและช็อกโกแลตรอน

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

BREAKFAST | อาหารเชา
From the Bakery

320

selection of homemade bread toast, Danish pastry,
croissant with jam, honey and butter

scrambled eggs, omelet with guacamole toast,
grilled tomato and lettuce

ขนมปงโฮมเมดขนมปงปง แดนิช ครัวซองท เสิรฟกับแยม
น้ำผึ้ง และเนย

Pancake, waffle or French toast

340

with whipped cream, maple syrup, chocolate sauce or
mixed berry sauce
แพนเคก, วาฟเฟลหรือขนมปงชุบไขเสิรฟกับวิปครีมน้ำเชื่อม
เมเปลซอสช็อกโกแลตหรือซอสมิกซเบอรรี่

Two fresh farm egg whites

360

ไขขาว 2 ฟองเตรียมตามที่คุณตองการไขคน,
ไขมวนกับสลัดอโวคาโดบดบนขนมปงปง
มะเขือเทศยางและผักกาดหอม

Poached eggs Benedict

360

english muffin with bacon or smoked salmon
and Hollandaise sauce

360

Two fresh farm eggs

ไขเบเนดิกต เสิรฟกับขนมปงอิงลิชมัฟฟนเบคอนหรือ
ปลาแซลมอนรมควันและซอสฮอลแลนดเดส

Mixed seasonal fresh fruits platter

prepared to your liking (boiled, fried, scrambled,
omelet, poached) with pork bacon, chicken sausage,
veal sausage, baked beans and grilled tomatoes

275

ผลไมตามฤดูกาล

ไขสดจากฟารมเตรียมตามที่คุณตองการ (ไขตม, ไขดาว, ไขคน,
ไขมวน, ไขดาวน้ำ) เสิรฟพรอมกับเบคอนไสกรอกไก, ไสกรอกเนื้อ
ลูกวัวถั่วขาวและมะเขือเทศยาง

ASIAN BREAKFAST À LA CARTE | อาหารเชาสไตลเอเชี่ยน
Khao Tom

220

Thai Boiled rice | ขาวตม
• with chicken and traditional condiments | ไก
• with pork and traditional condiments | หมู
• with salted egg, stir-fried morning glory and
traditional condiments | ไขเค็มและผัดผักบุง

Cantonese wonton and
egg noodle soup

275

• with roasted duck | เปดยาง
• with BBQ pork | หมูแดง
• with pork wonton | เกี๊ยวหมู

Congee

220

rice congee
• with pork | หมู
• with chicken | ไก

Paneer butter masala

370

vegetable, biryani rice, poppadum
แกงชีสสไตลอินเดีย

Khai Jew MooSub

220

thai omelet, minced pork, jasmine rice

Dal makhani peas pulao
poppadum, Indian pickle

แกงถั่วสไตลอินเดีย

ขาวไขเจียวหมูสับ

Vegetarian

Pork

Nut

Seafood

All prices are indicated in Thai Baht, subject to 10% service charge 7% government tax.

ราคาดังกลาวยังไมรวมเซอรวส� ชารจและภาษ�มลู คาเพ�ม� 10%

370

