BREAKFAST SELECTION PLEASE CHOOSE ONE MENU
เมนู อาหารเช ้า โปรดเลือก 1 เมนู
MENU – 1
CHOICE OF TWO FARM EGGS (Select 1)
 Hard boiled
 Soft-boiled
ไข่ต ้ม 10 นาที

 Fried ไข่ดาว
 Scrambled ไข่กวน
 Egg white omlette

ไข่ต ้ม 6 นาที (ตานี )

 Poached ไข่ดาวนํ ้า
 Omlette ไข่ม ้วน

ซาละเปาไส ้หมูแดง

 Salapou cream bun
 Hash browns
่
มันฝรังบดทอด
่
มันฝรังอบ

่
ถัวขาวในซอสมะเขื
อเทศ

OR หรือ
HOT DISHES ( Select 1 )
 Phad krapao gai

มะเขือเทศอบเครื่องเทศ

 Wok fried vegetables

แครอทอบเครื่องเทศ

 Green beans with
่ นเตาหวานผัดไก่
chicken ถัวลั

 Roasted potatoes

ไส ้กรอกไก่

 Baked beans

ไส ้กรอกหมู

 Baked Tomato

 Pork sausage
 Mushroom เห็ด

ซาละเปาไส ้ครีม

 Egg white omlette

ไส ้กรอกเนื ้อลูกวัว

 Chicken sausage

Dumplings and dim sum
ติ่มซําประจําวัน
 Thung thong ถุงทอง

 Salapou bbq pork bun

ไข่ขาวม ้วน

SIDES:
 Bacon เบคอน
 Veal sausage

MENU - 2
ASIAN SPECIALITIES ( Select 1 )
 Clear rice soup
 Rice soup daily
ข ้าวต ้มขาว
special ข ้าวต ้มเครื่อง

 Carrot

ไข่ขาวเจียว

ผัดกระเพราไก่
ผัดผักรวม

OR หรือ

 EGG BENEDICT ไข่เบเนดิกต ์
Canadian bacon, english muffin, poached egg,
hollandaise sauce เบคอน, ขนมปังมัฟฟิ น, ไข่ดาวนํ ้า, ซอส
ฮอลแลนเดส

OR หรือ
 EGG ROYALE ไข่รอยัล
Smoked salmon, english muffin, poached egg,
hollandaise sauce สโมคแซลมอน, ขนมปังมัฟฟิ น, ไข่ดาวนํ ้า,
ซอสฮอลแลนเดส
OR หรือ

 EGG FLORENTINE
Spinach, English muffin, poached egg,
Hollandaise sauce ผักโขม, ขนมปังมัฟฟิ น, ไข่ดาวนํ ้า, ซอส

OR หรือ
NOODLES ( Select 1 )
 Yellow noodles หมี่เหลือง
 Glass noodles วุ ้นเส ้น
 Rice ข ้าวสวย

ท่องโก๋

 Kanom Jeen Kaeng
Gai/Tai Pla ขนมจีนแกง
ไก่แกงไตปลา/

 Pickled Lettuce soup
with pork swine
entrails ตือฮวน
 Kanom Jeen Namya/
Tai Pla ขนมจีนนํ ้ายา/ไตปลา

ไก่แกงไตปล/า

 Chicken Rice ข ้าวมันไก่
 Red pork rice
ข ้าวหมูแดง

 Stew pork leg
rice ข ้าวขาหมู
 Khow Yam Krabi
style กระบี่สไตล ์ข ้าวยํา

ขนมจีบไส ้หมู

 Shrimp shao mai
ขนมจีบไส ้กุ ้ง

 Thai Omlette
ไข่เจียว

 Yellow noodles with
้
chicken หมี่ฮกเกียนผั
ด
ไก่

 Stir fried morning
glory ผัดผักบุ ้ง
 Stir fried glass
noodles ผัดวุ ้นเส ้นไข่
 Stir fried green
่ นเตา
beans ผัดถัวลั
Broth: นํ ้าซุป
 Vegetable broth
นํ ้าซุปผัก

 Chicken broth
นํ ้าซุปไก่

โปรดเลือกเครื่องเคียง

Choice of :
้ ้อ
 Beef ball ลูกชินเนื
้
 Chicken ball ลูกชินไก่
๊
 Shrimp dumpling เกียวกุ
้ง
 Tofu เต ้าหู ้

ฮอลแลนเดส

MENU - 3
THAI SPECIALITIES DISH ( Select 1 )
 Jok Mou-Jok Gai with
 Kanom Jeen Kaeng
Fried Chinese
Kaew waan Gai/Tai
Dough โจ๊กหมู-ไก่ ปลา
Pla ขนมจีนแกงเขียวหวาน

ประจําวัน

 Vegetable spring
rolls ปอเปี ๊ ยะผักทอด
 Pork shao mai

KANOM SOD ( Select 3 )
 Sticky rice with egg
custard ข ้าวเหนี ยวสังขยา
 Sticky rice with sweet
dried fish ข ้าวเหนี ยวหน้า
ปลาแห ้ง

 Sticky rice with jack
fruit ข ้าวเหนี ยวหน้าขนุ น
 Kanom Peak Poon
ขนมเปี ยกปูน

 Kanom Mor Kaeng
ขนมหม ้อแกง

 Morning glory ผักบุ ้ง
 Carrot แครอท
 Broccoli บล็อคโคลี่
 Mushroom เห็ด

