อาหารเช้ าคอนติเนนตัล

CONTINENTAL BREAKFAST
720

720 บาท

Your choice of 4 pieces
Home-baked croissants, breakfast rolls, banana bread
Pain au chocolate, baguette, Danish pastries, muffins,
Brown toast, white toast or whole-grain toast with butter
preserves and honey

เลือกขนมปังได้ 4 ชนิด
ครัวซองท์, ขนมปั งกลม, เค้กกล้วยหอม,
ขนมปั งสอดไส้ช็อกโกแลต, ขนมปั งฝรั;งเศส เดนิชแพสทรีC , มัฟฟิ น,
ขนมปั งสี นC าํ ตาล, ขนมปั งขาว หรื อขนมปั งธัญพืช
เสิ ร์ฟพร้อมกับเนย, แยม และนํCาผึCง

Seasonal fresh fruit plate
with Manuka honey and Greek yoghurt

ผลไม้ตามฤดูกาล
เสิ ร์ฟกับนํCาผึCงมานูกา้ และกรี กโยเกิร์ต

Freshly squeezed fruit juice:
Orange, grapefruit, watermelon, guava or pineapple

นํCาผลไม้คC นั สด:
นํCาส้ม, นํCาเกรฟฟรุ๊ ต, นํCาแตงโม นํCาฝรั;ง หรื อนํCาสับปะรด

Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea,
milk or hot chocolate

กาแฟสด, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา,
นมสด หรื อ ช็อกโกแลตร้อน

AMERICAN BREAKFAST

อาหารเช้ าแบบอเมริกนั

800

800 บาท

Your choice of 4 pieces
Home-baked croissants, breakfast rolls, banana bread
Pain au chocolate, baguette, Danish pastries, muffins,
Brown toast, white toast or whole-grain toast with butter
preserves and honey
Seasonal fruit plate
with Manuka honey Greek yoghurt

ผลไม้ตามฤดูกาล
เสิ ร์ฟกับกรี กโยเกิร์ตผสมมานูกา้ นํCาผึCง

Your choice of cereal:
Nut free muesli, strawberry crunch, corn flakes,
All-bran, Special K served with whole or skimmed milk

Two fresh farm eggs prepared to your liking
with pork bacon, chicken sausage and grilled tomato
or American pancake stack with maple syrup
Freshly squeezed fruit juice:
Orange, grapefruit, watermelon guava or pineapple
Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or hot chocolate

อาหารวีแกน
มีส่วนผสมของนม

เลือกขนมปังได้ 4 ชนิด
ครัวซองท์, ขนมปั งกลม, เค้กกล้วยหอม,
ขนมปั งสอดไส้ชอ็ กโกแลต, ขนมปั งฝรั;งเศส เดนิชแพสทรีC , มัฟฟิ น,
ขนมปั งสี นC าํ ตาล, ขนมปั งขาว หรื อขนมปั งธัญพืช
เสิ ร์ฟพร้อมกับเนย, แยม และนํCาผึCง

อาหารเช้ าธัญพืชทีค2 ุณชื2 นชอบ:
มูสลี;ปราศจากส่ วนผสมของถัว; , อาหารเช้าธัญพืช
รสสตรอเบอร์รี;, คอร์นเฟล็ก, ออล-แบรน, สเปเชี;ยล เค
เสิ ร์ฟกับนมสด หรื อนมพร่ องมันเนย
อาหารประเภทไข่ เสิ ร์ฟกับเบคอน ไส้กรอกไก่
และมะเขือเทศย่าง หรื ออเมริ กนั แพนเค้ก
เสิ ร์ฟกับนํCาเชื;อมเมเปิC ล
นํCาผลไม้คC นั สด:
นํCาส้ม, นํCาเกรฟฟรุ๊ ต, นํCาแตงโม นํCาฝรั;ง หรื อนํCาสับปะรด
กาแฟสด, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด
หรื อ ช็อกโกแลตร้อน

มีส่วนผสมของหมู

มังสวิรัติ
มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของถัว;

มีส่วนผสมของเนืCอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่ านมีอาการแพ้อาหาร หรื อต้ องการอาหารเพื2อสุ ขภาพ กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื2อแนะนํารายการอาหารทีเ2 หมาะสม
All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ;ม

ARABIC BREAKFAST

อาหารเช้ าแบบอาหรับ

850

850 บาท

Seasonal fresh fruit plate
with Manuka honey and Greek yoghurt

ผลไม้รวม
เสิ ร์ฟกับนํCาผึCงมานูกา้ และกรี กโยเกิร์ต

Hommus, fresh vegetable crudité, mixed pickles,
foul mudammas

ถัว; และงาบด เสิ ร์ฟกับผักสด, ผักดอง,
และถัว; หมัก

Scrambled eggs with onions and tomatoes

ไข่กวนใส่ หวั หอม และมะเขือเทศ

Freshly squeezed fruit juice:
Orange, grapefruit, watermelon, guava or pineapple

นํCาผลไม้คC นั สด:
นํCาส้ม, นํCาเกรฟฟรุ๊ ต, นํCาแตงโม นํCาฝรั;ง หรื อ นํCาสับปะรด

Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or hot chocolate

กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด
หรื อ ช็อกโกแลตร้อน

TRADITIONAL THAI BREAKFAST

อาหารเช้ าแบบไทย

620

620 บาท

Boiled rice with shrimps, fish, pork or chicken and egg

ข้าวต้มกุง้ , ปลา, หมู หรื อ ไก่ใส่ ไข่
Seasonal, fresh fruit plate
with Manuka honey Greek yoghurt

ผลไม้รวม
เสิ ร์ฟกับกรี กโยเกิร์ตรสนํCาผึCง

Freshly squeezed fruit juices:
Orange, grapefruit, watermelon, guava or pineapple
Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or Thai milk tea

นํCาผลไม้คC นั สด:
นํCาส้ม, นํCาเกรฟฟรุ๊ ต, นํCาแตงโม นํCาฝรั;ง หรื อนํCาสับปะรด
กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอีน, ชา, นมสด
หรื อ ชาไทยใส่ นม

HEALTHY BREAKFAST
750

อาหารเช้ าเพื2อสุ ขภาพ

Baked salmon, steamed rice, sliced melon

750 บาท

Miso soup with tofu, spring onion
and wakame tsukemono (pickled vegetables)

ปลาแซลมอน ข้าวสวย แตงเมล่อน

Freshly squeezed fruit juices:
Orange, pineapple or watermelon

ซุปมิโซะใส่ เต้าหู ้
ต้นหอม และสาหร่ ายแห้ง (ผักดอง)

Chilled fruit juices:
Guava, grapefruit or fresh coconut

นํCาผลไม้คC นั สด:
นํCาส้ม, นํCาสับปะรด หรื อนํCาแตงโม

Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee, tea, milk
or Thai milk tea

นํCาผลไม้แช่เย็น:
นํCาฝรั;ง, นํCาเกรฟฟรุ๊ ต หรื อนํCามะพร้าวอ่อน

กาแฟ, กาแฟปราศจากคาเฟอี
มีส่วนผสมของหมู
มีส่วนผสมของถัว;น, ชา, นมสดมีส่วนผสมของเนืCอ

อาหารวีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

หรื อ ชาไทยใส่ นม

มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่ านมีอาการแพ้อาหาร หรื อต้ องการอาหารเพื2อสุ ขภาพ กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื2อแนะนํารายการอาหารทีเ2 หมาะสม
All prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ;ม

A LA CARTE BREAKFAST
Served from 06.00 to 11.00 hours

อาหารเช้ าตามสั2 ง บริการตัHงแต่ เวลา 06.00 ถึง 11.00 น.
JUICES

Freshly squeezed fruit juices
Orange, watermelon or pineapple

225

Vegetable juices
Tomato, carrot or vegetable cocktail

200

Chilled juices
Apple, grapefruit, guava or fresh coconut

200

FRUITS

นําH ผลไม้

นําH ผลไม้ คHนั สด
นํCาส้ม, นํCาแตงโม หรื อนํCาสับปะรด
นําH ผัก
นํCามะเขือเทศ, นํCาแครอท หรื อค้อกเทลผัก
นําH ผลไม้ แช่ เย็น
นํCาแอปเปิC ล, นํCาเกรฟฟรุ๊ ต นํCาฝรั;ง หรื อนํCามะพร้าว

225

ผลไม้ สด

200
200

Seasonal fresh fruit plate
with Manuka honey Greek yoghurt

300

ผลไม้ตามฤดูกาล
เสิ ร์ฟกับนํCาผึCงมานูกา้ และกรี กโยเกิร์ต

300

Tropical fruit salad
with lime and passion fruit

275

สลัดผลไม้สดใส่ มะนาวและเสาวรส

275

อาหารเช้ าจากครัวเบเกอรี2

FROM THE BAKERY

Baker’s basket
Your choice of 3 items:
Home-baked croissant, breakfast roll, banana bread,
pain au chocolate, Danish pastries, muffin
or low fat muffin

250

Toast
225
Your choice of 3 items: White, whole-wheat,
Kraft corn, farmer bread, rye bread, baguette
and whole grain
served with butter, marmalade, jam selection and honey

ขนมอบ
เลือกขนมอบได้ 3 ชนิด - ครัวซองท์ ขนมปั งกลม
เค้กกล้วยหอม ขนมปังสอดไส้ชอ็ กโกแลต
เดนิชแพสทรีC มัฟฟิ น หรื อมัฟฟิ นไขมันตํ;า

250

ขนมปังปิH ง
225
เลือกขนมปั งได้ 3 ชนิด - ขนมปั งสี ขาว ขนมปั งธัญพืช
หรื อขนมปั งแป้งข้าวโพด ขนมปั งฟาร์เมอร์ ขนมปั งแป้งไรน์
ขนมปั งฝรั;งเศสและขนมปั งธัญพืชรวม
เสิ ร์ฟกับเนย แยมผิวส้ม แยมที;คุณชื;นชอบ และนํCาผึCง

อาหารเช้ าธัญพืชทีค2 ุณชื2 นชอบ

A SELECTION OF CEREALS

Strawberry and cinnamon crunch, corn flakes,
275
all-bran, special K fitness, rice crispies and coco pops
served with whole, skimmed or soy milk

อาหารเช้าธัญพืชรสสตรอเบอร์รี;และอบเชย, คอร์นเฟล็ก,
ออล-แบรน,สเปเชี;ยล เค, ไรซ์คริ สพีC,และโคโค่พอ็ พส์
เสิ ร์ฟกับนมสด นมพร่ องมันเนย หรื อนมถัว; เหลือง

275

Bircher muesli with passion fruit pulp
and blueberries

300

อาหารเช้ามูสลี;ใส่ เสาวรส และบลูเบอร์รี;

300

Traditional hot oat meal or chocolate
and banana porridge

275

ข้าวโอ๊ตรสธรรมชาติหรื อรสช็อกโกแลต
ใส่ กล้วยหอม

275

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ รสผลไม้ หรื อไขมันตํ;า

250

กาแฟร้อน
กาแฟปราศจากคาเฟอีน
กาแฟเอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ คาเฟ ลาเต้
ชาเขียวญี;ปุ่น ชาเอิร์ล เกรย์หรื อชาอิงลิช
ใส่ มะนาว หรื อนม
(สามารถเลือกนมร้ อน หรื อนมเย็นได้ )
ช็อกโกแลตร้อน และเย็น
นมไขมันเต็มส่ วน นมไขมันตํ;า หรื อนมถัว; เหลือง
(ร้อนหรื อเย็น)

150
150
150
150

YOGHURTS

Plain, fruit or low fat

250

HOT AND COLD BEVERAGE

Freshly brewed coffee

150

Decaffeinated coffee

150

Espresso, Cappuccino, Café Latte

150

Japanese Green tea, Earl Grey or English Breakfast
with lime or milk

150

(Your choice to add hot or cold milk)

Hot and cold chocolate

150

Full cream milk or low fat milk or soya milk
(cold or hot)

120

โยเกิร์ต

มีส่วนผสมของหมู

อาหารวีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

มีส่วนผสมของซีฟู้ด

เครื2 องดื2มร้ อนและเย็น

มีส่วนผสมของถัว;

มีส่วนผสมของเนืCอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่ านมีอาการแพ้ อาหาร หรื อต้ องการอาหารเพื2อสุ ขภาพ กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื2อแนะนํารายการอาหารทีเ2 หมาะสม
All prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ;ม

150
120

อาหารเช้ าประเภทไข่

EGG CORNER

Two fresh farm eggs prepared to your liking
(fried, poached, scrambled, boiled, omelette)

350

อาหารเช้าประเภทไข่แบบที;คุณชื;นชอบ
(ไข่ดาว ไข่ดาวนํCา ไข่กวน ไข่ตม้ ไข่เจียวม้วน)

350

Two fresh farm eggs prepared to your liking
with pork, bacon, smoked ham, chicken
and pork sausage, grilled tomato, hash brown,
sautéed mushrooms, or baked beans

425

อาหารเช้าประเภทไข่ เสิ ร์ฟกับหมู เบคอน
หมูแฮมรมควัน ไส้กรอกไก่และหมู มะเขือเทศย่าง
มันฝรั;งบดทอด เห็ดผัดเนย หรื อถัว; อบ

425

Three egg omelette or egg white omelette
Choice of cheese, smoked ham, capsicums,
mushrooms, chilli, tomato or onions

425

ไข่เจียวแบบฝรั;งหรื อไข่ขาวเจียว เลือกใส่ เนยแข็ง
หมูแฮมรมควัน พริ กหวานฝรั;ง เห็ด พริ ก
มะเขือเทศ หรื อหัวหอมใหญ่

425

Egg Benedict
Two poached eggs on toasted, smoked ham
and Hollandaise sauce

425

ไข่ดาวนํCา เสิ ร์ฟกับขนมปั งปิC ง หมูแฮมรมควัน
และซอสฮอลแลนเดส

425

Banana bread French toast, mascarpone,
grilled sweet banana

425

เค้กกล้วยหอมชุบไข่ทอด เสิ ร์ฟกับมาสคาร์โปน
และกล้วยหอมย่าง

425

American pancakes, Chantilly cream
and maple syrup

400

แพนเค้กสไตล์อเมริ กนั เสิ ร์ฟพร้อมกับครี ม
และนํCาเชื;อมเมเปิC ล

400

Waffle with berry compote
and Chantilly cream

425

วาฟเฟิ ลสไตล์อเมริ กนั
เสิ ร์ฟกับเบอร์รี;เชื;อม และครี ม

425

อาหารเช้ าแบบไทย

THAI SPECIALTIES

Khao tom
Boiled rice with chicken, pork
or prawn and soft egg

350

Congee
Rice porridge with chicken, pork
or prawn and soft egg

350

Kai jiew
Thai omelette with minced pork
or prawn, steamed rice

375

Khao phad kai dao
Fried rice with chicken or prawn
topped with a fried egg

375

อาหารวีแกน

มังสวิรัติ

มีส่วนผสมของนม

มีส่วนผสมของไข่

ข้าวต้ม
ข้าวต้มไก่ หมู หรื อกุง้ และไข่

350

โจ๊ก
โจ๊กไก่ หมู หรื อกุง้ และไข่

350

ไข่เจียว
ไข่เจียวหมูสบั หรื อกุง้ สับ เสิ ร์ฟพร้อมกับข้าวสวย

375

ข้าวผัดใส่ ไข่ดาว
ข้าวผัดไก่ หรื อกุง้ เสิ ร์ฟพร้อมกับไข่ดาว

375

มีส่วนผสมของหมู
มีส่วนผสมของซีฟู้ด

มีส่วนผสมของถัว;

มีส่วนผสมของเนืCอ

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.

หากท่ านมีอาการแพ้อาหาร หรื อต้ องการอาหารเพื2อสุ ขภาพ กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื2อแนะนํารายการอาหารทีเ2 หมาะสม
All prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and applicable government tax.

ราคาอาหารยังไม่รวมค่าบริ การ 10% และภาษีมูลค่าเพิ;ม

