
BEVERAGES (เครื่องดื่ม)

THAI SPECIALTIES
(อาหารไทย)

EGG SPECIALTIES
(เมนูไข่แบบพิเศษ)

COLD DISHES (โคลด์ดิช)

BAKERIES AND PASTRIES
(เบเกอร์รี่และขนมปัง)

CEREALS (ซีเรียล)

YOGHURTS (โยเกิร์ต)

HOT BEVERAGES เครื่องดื่มร้อน

Freshly brewed/filtered coffee กาแฟร้อน 

Freshly ground coffee กาแฟร้อน (กาแฟสด)

Decaffeinated freshly ground coffee กาแฟไม่มคีาเฟอีน

Single espresso เอสเพรสโซ่

Double espresso ดับเบิ้ล เอสเพรสโซ่ 

Cappuccino คาปูชิโน่

Caffe latte ลาเต้

Orange coffee กาแฟผสมน�้าส้ม

Dirty coffee เดอร์ตี้คอฟฟี่

Hot tea & infusions: earl grey, English breakfast
green tea, mint, chamomile 
ชาร้อน: เอิร์ลเกรย์, อิงลิชเบรกฟาส, ชาเขียว, มิ้น, คาโมมายด์

Hot chocolate ช็อคโกแลตร้อน

Hot milk นมร้อน

ICED BEVERAGES เครื่องดื่มเย็น

Thai iced tea ชาด�าเย็น

Thai iced tea with milk ชานมเย็น

Thai iced coffee โอเลี้ยง

Thai iced coffee with milk กาแฟเย็น

JUICES, SMOOTHIES & ENERGIZER DRINK น�า้ผลไม้

Chilled orange juice น�้าส้ม

Chilled pineapple juice น�้าสับปะรด

Chilled apple juice น�้าแอปเปิ้ล

Freshly made daily smoothie สมูตตี้ประจ�าวัน

Freshly infused daily energizer drink น�้าอินฟิวส์ประจ�าวัน

Corn flakes, coco pops, rice crispies, all bran, granola
คอนเฟลค, โคโค่ป็อป, ไรซ์คริสปี้, อัลบราน, กราโนล่า

Served with full-fat, low-fat or organic soy milk
เสิร์ฟกับนมสด, นมพร่องมันเนย หรือนมถั่วเหลืองออร์แกนิค

Bircher muesli with berries
เบิชเช่อร์มูสลี่กับเบอร์รี่

Plain yogurt, Greek yoghurt, fruit yoghurt
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ, กรีกโยเกิร์ต, โยเกิร์ตผลไม้

EGGS BENEDICT เอ็กเบเนดิค

Toasted English muffin, Canadian bacon, 
poached eggs and hollandaise sauce
ขนมปังอิงลิชมัฟฟิน, แคนนาเดียนเบคอน, ไข่ลวกในน�้าส้มสายชู  

และซอสฮอลลานเดส

EGGS ROYAL เอ็กรอยัล

Toasted English muffin, smoked salmon, 
poached eggs and hollandaise sauce
ขนมปังอิงลิชมัฟฟิน, แซลมอน, ไข่ต้มไม่สุกในน�้าส้มสายชู และฮอล

ลาเดสซอส

EGGS PIEDMONT STYLE เอ็กเพียมองเต้สไตล์

Toasted muffin, pancetta, fontina cheese and 
truffled hollandaise sauce
ขนมปังมัฟฟิน, แพนเชสต้า, ฟอนติน่าชีส

และทรัฟเฟิลฮอลลาเดสซอส

FRITTATA TOSCANA ฟริตตาต้า ทอสคาน่า

Omelette with black truffle
and parmesan cheese
ออมเล็ตกับแบล็กทรัฟเฟิลและพาเมซานชีส

FARM FRESH EGGS
OF YOUR CHOICE (เมนูไข่)

SCRAMBLED EGGS ไข่กวน

POACHED EGGS ไข่ลวกในน�้าส้มสายชู

BOILED EGGS (3 OR 5 MINUTES) ไข่ต้มยางมะตูม

THAI SOFT EGGS (2 MINUTES) ไข่ลวกแบบไทย

FRIED EGGS OVER EASY ไข่ดาวไม่สุกกลับด้าน

FRIED EGGS SUNNY SIDE UP ไข่ดาวไม่สุก

THAI OMELET ไข่เจียวแบบไทย

ACCOMPANIED WITH YOUR CHOICE OF: 
พร้อมเสิร์ฟกับเมนูไข่

Pork sausage, chicken sausage, pork bacon 
pork ham, hash browns, baked herbed tomatoes
ไส้กรอกหมู, ไส้กรอกไก่, เบคอนหมู, แฮมหมู, แฮชบราวน์

มะเขือเทศอบสมุนไพร

FRENCH STYLE OMELET WITH YOUR CHOICE OF: 
ออมเล็ตสไตล์ฝรั่งเศส

Pork ham, tomatoes, onions, bell pepper 
spring onion, cheese, mushrooms
แฮมหมู, มะเขือเทศ, หัวหอมใหญ่, พริกระฆัง, ต้นหอม, ชีส, เห็ด

COLD CUTS PLATTER โคลด์คัท
• Chicken bologna โบโลน่าไก่
• Spicy chicken bologna โบโลน่าไก่แบบเผ็ด
• Pork ham แฮมหมู
(additional cold cuts are served on request)
(สามารถสั่งโคลคัทเพิ่มเติมได้)

CHEESE PLATTER
• Emmental เอ็มเมลทอลชีส
• Cheddar เชดด้าชีส
(additional cheeses are served on request)
(สามารถสั่งชีสเพิ่มเติมได้)

SMOKED SALMON
Garnish of capers, red onions and lemon 
แซลมอนรมควัน กับเคปเปอร์, หอมแดง และเลม่อน

GARDEN SALAD WITH YOUR CHOICE OF: สลัดผักสด
• Thousand island dressing เทาซันด์ไอซ์แลนด์เดรสซิง่
• Balsamic dressing บัลซามิคเดรสซิ่ง
• Creamy Asian sesame dressing น�้าสลัดงา

FRESH SEASONAL FRUIT PLATTER ผลไม้รวม

ARTISAN BAKERY BASKET
ตระกร้าขนมอบ
• Croissant selection: ครัวซองค์นานาชนิด
Butter croissant, Chocolate croissant, Macha 
croissant, Salted Egg croissant, Cream Cheese Cocoa 
croissant, Ham and Cheese croissant, Chicken 
Sausage croissant ครัวซองค์เนย, ครัวซองค์ช็อคโกแลต, ครัวซอง
ค์มัจฉะ, ครัวซองค์ไข่เค็ม หมูหยอง, ครัวซองค์ครีมชีส ช็อคโกแลต,   
ครัวซองค์แฮมชีส, ครัวซองค์ไส้กรอกไก่
• Assorted danish pastries แดนิช
• Chocolate chip muffin ช็อคโกแลตชิพมัฟฟิน

ASSORTED BREAD BASKET WITH BUTTERS 
PRESERVES AND HONEY
ตระกร้าขนมปังพร้อมเนย และน�้าผึ้ง
Toasted bread: brown or white, French baguette
soft roll, multigrain roll
ขนมปังปิ้ง: ไวท์โทส หรือ บราวน์โทส, บาแก็ตฝรั่งเศส, ซอร์ฟโรล,
มัลติเกรนโรล

BELGIAN WAFFLES วาฟเฟิล
with your choice of whipped cream or hot chocolate 
or maple syrup
เสิร์ฟกับวิปปิ้งครีม, ช็อคโกแลตซอส หรือเมเปิ้ลไซรัป

STACK OF PANCAKES แพนเค้ก
with your choice of maple syrup or butter
เสิร์ฟกับเมเปิ้ลไซรัปหรือเนย

SOUPS
• Braised Kamphaeng Saen beef noodle soup 
เกาเหลาเนื้อก�าแพงแสน
• Tom Luad Moo ต้มเลือดหมู

DAILY FRIED RICE ข้าวผัดประจ�าวัน

FRESHLY GRILLED “MOO PING”
WITH STICKY RICE ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

DAILY PORRIDGE “KHAO TOM” ข้าวต้มประจ�าวัน

CONGEE “JOK”
WITH YOUR CHOICE OF CONDIMENTS:
โจ๊ก (สามารถเลือกท็อปปิ้งได้)
• 2 minutes egg ไข่ลวก 
• Chinese donut ปาท่องโก๋
• Moo daeng หมูเด้ง
• Crispy crystal  noodles หมี่กรอบ
• Ginger ขิง
• Spring onions ต้นหอม

DONUT “PATONGO” WITH CONDENSED MILK
ปาท่องโก๋กับนมข้น

“PHAD SEE EW” WITH PORK ผัดซีอิ๊วหมู
SELECTION OF DIM SUM ติ่มซ�าประจ�าวัน
“KHAO NEOW SANG KAYA” ข้าวเหนียวสังขยา


