Thai Buffet for Meeting & Seminar menu A.
Cold Appetizer Thai salad (Please select 3 items)
 Spicy grilled chicken salad with row mango
 Spicy minced chicken salad
 Spicy grilled pork neck with eggplant
 Spicy Vietnam sausage salad
 Spicy fish mow salad with row mango
 Spicy grilled pork neck salad with thai herb
 Spicy crispy trio salad “ S 31 “ Style
 Spicy pork skin with mince pork salad
 Spicy glass noodle salad with shrimp and minced pork
 Spicy papaya salad and grilled pork neck “S 31 Style “
 Spicy seafood salad
 Spicy squid salad
 Spicy minced pork salad and liver
Includes
 Assorted cold cut
 Salad bar with dressing
 Bread & Butter
Soup (Please select 1 items)
 Spicy seafood or shirmp hot soup
 Spicy chicken or pork hot soup
 Spicy seafood or chicken hot soup in coconut milk
 Braised pork sparerib soup with turnip
 Braised chicken or pork rib soup with Chinese herb
 Chicken soup with melon
 Fish mullet sour soup with ginger
 Braised pork sparerib soup with bitter melon
 Clear soup with bean curd and minced pork
Chilli dips (Please select 1 items)
 Bean paste dip in coconut milk with assorted vegetable
 Red chilli dip and ground pork
 Chilli paste dip with assorted vegetable
 Chilli paste with pork cracklings with vegetables
 Boiled crab dip in coconut milk and assorted vegetables
Curry Dishes: (Please select 1 items)
 Green curry with chicken and rice noodle
 Red pork curry with melon
 Clear pork curry with vegetables
 Chicken curry masa man
 Red curry fish ball
 Red curry pineapple with shrimp
 Roasted duck curry
 Curry sweet and sour shrimp with vegetables

ยําไก่ยา่ งหน ้ามะม่วง
ลาบไก่
พล่าหมูมะเขือเปาะ
ยําหมูยอ
ยํากระเพาะปลามะม่วงสด
คอหมูยา่ งนํ้ าตก
ยําสามกรอบเอส 31
ยําแหนมสด
ั
ยําวุ ้นเส ้นใส่กุ ้งกับหมูสบ
ส ้มตําทรงเครือ
่ ง
ยํารวมมิตรทะเล
ยําปลาหมึก
ลาบหมูใส่ตับ
ไส ้กรอกเย็นนานาชนิด
สลัดผัก พร ้อมนํ้ าสลัด
ขนมปั งและเนย
ต ้มยํารวมมิตรทะเล หรือ กุ ้ง
ต ้มแซ่ปไก่ หรือ หมู
ต ้มข่า ทะเล หรือ ไก่
แกงจืดกระดูกหมูออ
่ นหัวไชเท ้า
ไก่ หรือ กระดูกหมู ตุน
๋ เครือ
่ งยาจีน
ต ้มซุปไก่ใส่ฟัก
ต ้มส ้มปลาช่อน
่ น
ต ้มจืดมะระกระดูกหมูออ
ั
แกงจืดเต ้าหู ้หมูสบ
เต ้าเจี๊ ยวหลนกับผักสด
นํ้ าพริกอ่อง
นํ้ าพริกกะปิ ผักสด
นํ้ าพริกเผากากหมูผักสด
หลนปูเค็มกับผักสด
แกงเขียวหวานไก่ขนมจีน
แกงเผ็ดหมูกบ
ั ฟั กเขียว
แกงป่ าหมู
แกงมัสมั่นไก่
้ ปลากราย
แกงเผ็ดลูกชิน
แกงคั่วสัปปะรดกุ ้ง
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
แกงส ้มผักรวมกุ ้ง

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222
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Thai Buffet for Meeting & Seminar menu A.
 Curry yellow papaya with fish
 Gourd curry savings with shrimp
Hot Items: Chicken (Please select 2 items )
 Stir fried chicken with Thai herb
 Stir fried chicken cashew nut
 Steamed chicken with lemon chilli sauce
 Stir fried chicken with hot basil
 Stir fried chicken with fresh chilli and onion
 Stir fried chicken with bamboo shoot and yellow chilli
 Steamed chicken with ginger and sesame oil
 Deep fried chicken trio sauce
 Stir fried chicken with bean paste
 Fried chicken with fish sauce
 Roasted chicken with vegetables
 Stir-fried chicken with tree vegetable
Hot Items: Pork (Please select 3 items)
 Deep fried pork sweet and sour sauce
 Stir fried pork with oyster sauce
 Stir pork with cauliflower
 Stir fried pork with black pepper
 Roasted pork loin with young vegetables soya sauce
 Stir fried pork with chilli paste with long bean
 Stir fried pork roast with young pepper
 Stir fried pork crispy with kale
 Stir fried spaghetti with pork with chilli
 Braised mixed vegetable in brawn sauce with hams
 Stir fried pork liver with lettuce pickle
Hot Items: Seafood ( Please select 1 items)
 Stir fried seafood with chilli and herb
 Stir fried snapper sweet and sour sauce
 Deep fried snapper with pork oyster sauce
 Stir fried seafood with yellow curry powder
 Stir fried vegetable with shrimp
 Stir fried glass noodle with squid and vegetable
 Deep fried fish cake
 Steamed fish soya sauce
 Stir fried shrimp with tree vegetables
 Stir fried fish ball with pak choy
Includes
 Fried rice with chicken , pork , ham , or shrimp
 Steamed rice

แกงเหลืองปลา
แกงอ่อมมะระกุ ้ง
ไก่ผัดเผ็ดสมุนไพร
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ไก่นงึ่ มะนาวพริกสวน
ไก่ผัดเผ็ดใบกระเพรา
ไก่ผัดพริกสดกับหอมใหญ่
ไก่ผัดพริกเหลือง
ไก่นงึ่ ขิงสดนํ้ ามันงา
ไก่ทอดสามรส
ไก่ผัดเต ้าเจีย
้ ว
ไก่รวนนํ้ าปลาสมุนไพร
ไก่อบยอดผัก
ไก่ผัดผักสามสีนํ้ามันหอย
หมูทอดผัดเปรีย
้ วหวาน
หมูผัดนํ้ ามันหอย
หมูผัดดอกกระหลํา่
หมูผด
ั พริกไทยดํา
หมูอบยอดผัก
หมูผัดพริกขิงถั่วฝั กยาว
หมูผัดคั่วกลิง้ พริกไทยอ่อน
คะน ้าผัดหมูกรอบ
สปาเก็ตตีห
้ มูผัดขีเ้ มา
่ หายนํ้ าแดงกับหมูแฮม
สีส
ตับหมูผผัดเก็ยมฉ่าย
ทะเลผัดฉ่ากระชายอ่อน
ปลากระพงผัดเปรีย
้ วหวาน
ปลากระพงเจีย
๋ นนํ้ ามันหอย
ซีฟ๊ ดผั
ู ดผงกระหรี่
กุ ้งผัดผักรวมมิตร
ปลาหมึกผัดวุ ้นเส ้น
ทอดมันปลา
ปลานึง่ ซีอวิ้
กุ ้งผัดผักสามสีนํ้ามันหอย
้ กุ ้งผักผักใต ้หวัน
ลูกชิน
ข ้าวผัด หมู ไก่ แฮม หรือ กุ ้ง
ข ้าวสวย
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Thai Buffet for Meeting & Seminar menu A.
Dessert
 Assorted mixed fresh fruit
 Fruit jelly
 Caramel custard
 Bread pudding
 Assorted cake
Thai sweet (Please select 1 item)
 Boiled pumpkin in coconut milk
 Thai ruam mit in syrup
 Bua loy in coconut milk
 Saku tua dum
 Boiled taro in coconut milk

ผลไม ้รวม
เยลลีผ
่ ลไม ้
คาราเมลครัสตราด
เบรดพุดดิง้
เค ้กนานาชนิด
ฟั กทองแกงบวด
่ ม
รวมมิตรนํ้ าเชือ
บัวลอยนํ้ ากะทิ
สาคูถั่วดํา
เผือกแกงบวช

*Special Offer : 1 Food Stall (Menu by Chef)
Limited for Food Stall
- Participant
50 – 100 paxs
- Participant
101 – 200 paxs
- Participant
201 – 300 paxs
- Participant
301 – 500 paxs

Offer
Offer
Offer
Offer

80
150
250
350

Portions
Portions
Portions
Portions

********************************************
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Thai Buffet for Meeting & Seminar menu B
Cold Appetizer Thai salad ( Please select 3 items )
 Spicy pork liver salad with herb
ตับหวานนํ้ าตก
 Grilled chicken salad with eggplant and herb
พล่าไก่มะเขือเปาะ
 Spicy seafood salad
ยํารวมมิตรทะเล
 Spicy assorted mushroom and shrimp salad with herb
ลาบเห็ดกับกุ ้ง
 Deep fried papaya salad S 31 “ Style “
ส ้มตําทอดเอส 31
 Spicy tuna fish salad with thai herb
พล่าปลาทูน่าตะไคร ้สด
 Spicy Chinese chicken sausage with cucumber salad
ยํากุนเชียงแตงกรอบ
 Spicy grilled duck breast salad with thai hreh
เป็ ดย่างนํ้ าตก
 Spicy deep fried fish salad with row mango
ปลาทอดยําหน ้ามะม่วง
 Boiled pork with chilli lemon
หมูมะนาว
 Spicy shanghai salad with pork and shrimp
ยําก๊วยเตีย
๋ วเซียงไฮ ้หมูกบ
ั กุ ้ง
 Spicy pork, chicken and Shrimp salad
ยําสามกษั ตริย ์
 Spicy grilled pork neck salad
ยําคอหมูยา่ ง
Includes
 Assorted cold cut
ไส ้กรอกเย็นนานาชนิด
 Salad bar with dressing
สลัดผัก พร ้อมนํ้ าสลัด
 Bread & Butter
ขนมปั งและเนย
Soup (Please select 1 items)
 Spicy seafood or shrimp hot soup
ต ้มยํารวมมิตรทะเล หรือ กุ ้ง
 Spicy chicken soup with hot basil
ต ้มป่ าไก่บ ้าน
 Spicy pork rib hot soup
ต ้มแซ่ปกระดูกหมูออ
่ น
 Spicy chicken hot soup in coconut milk
ต ้มข่าไก่
 Braised chicken soup with melon and lemon pickle
ไก่ตน
ุ๋ ฟั กมะนาวดอง
 Braised duck soup with Chinese herb
เป็ ดตุน
๋ เครือ
่ งยาจีน
 Boiled deep fried fish with thai herb
ปลาทอดต ้มโคล ้ง
 Clear soup bitter with pork rib
ต ้มจืดมะระกับซีโ่ ครงหมูออ
่ น
ั
 Seaweed with minced pork clear soup
ต ้มจืดสาหร่ายทะเลกับหมูสบ
Chilli dip ( Please select 1 items )
 Dried chilli dip with assorted vegetable
นํ้ าพริกตาแดง ผักลวก และ ผักสด
 Boiled shrimp with minced pork in coconut milk and vegetables
กุ ้งหลนกับผักสด
 Mango paste chilli dip with vegetable
นํ้ าพริกมะม่วงผักสด
 Young chilli paste dip with fresh vegetables
นํ้ าพริกหนุ่มกับผักสด
 Curry hell with fresh vegetables
นํ้ าพริกนรกผักสด
Curry Dishes :( Please select 1 items)
 Red curry with chicken in coconut milk
แกงเผ็ดไก่
 Green curry with pork in coconut milk
แกงเขียวหวานหมู
้ ปลากรายขนมจีน
 Green curry fish ball in coconut milk and noodle
แกงเขียวหวานลูกชิน
 Thick curry with pork
พะแนงหมู
 Clear curry chicken with vegetable
แกงป่ าไก่บ ้าน
 Pork curry with potato
แกงกระหรีห
่ มู
 Chicken curry with pineapple
แกงคั่วสัปปะรดไก่
 Red curry with pork and pumpkin
แกงเผ็ดหมูใส่ฟักทอง

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222
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Thai Buffet for Meeting & Seminar menu B
 Curry sweet and sour fish with turnip
 Curry masa man with pork
Hot Items: Chicken (Please select 2 items)
 Deep fried chicken with tamarind sauce
 Steamed chicken with soya sauce
 Deep fried chicken sweet and sour sauce
 Stir fried chicken with cauliflower oyster sauce
 Stir fried chicken with young pepper and chilli Thai herb
 Stir fried chicken with cashew nut
 Sautéed chicken with salt and thai herb
 Stir fried chicken with bamboo
 Sautéed chicken with fish sauce and herb
 Roasted chicken with young vegetables
 Stir-fried chicken with eggplant and sweet basil leave
 Deep fried chicken with herb

แกงส ้มหัวไชเท ้ากับปลา
แกงมัสมั่นหมู
ไก่ทอดซอสมะขาม
ไก่นงึ่ ซอิว้
ไก่ผัดเปรีย
้ วหวาน
ไก่ผัดดอกกระหลํา่
ไก่ผัดพริกไทอ่อนสมุนไพร
ไก่ผัดเม ้ดมะม่วงหิมพานต์
ไก่คั่วเกลือสมุนไพร
ไก่ผัดหน่อไม ้
ไก่รวนนํ้ าปลาสมุนไพร
ไก่อบยอดผัก
ไก่ผัดมะเขือยาวใบโหระพา
ไก่ทอดเครือ
่ งเทศ

Hot Items: Pork (Please select 3 items)
ั ผัดกระเพราราดเต ้าหู ้
 Stir fried minced pork with hot basil on top bean curd
หมูสบ
 Stir-fried pork and with chilli
ผัดเผ็ดหมูเด ้ง
 Stir fried pork with phrik kaeng ti
หมูผัดพริกแกงใต ้
 Steamed minced pork and fish salted with shitake mushroom soya sauce หมูนงึ่ ปลาเค็มนํ้ าแดงเห็ดหอม
 Stir fried pork with fresh chilli and sweet basil leave
หมูผัดพริกสดใบโหระพา
 Stir-fried pork with broccoli oyster sauce
หมูผก
ั บล็อกโครีน
่ ํ้ ามันหอย
 Stir-fried pork young pepper
หมูผด
ั พริกไทยอ่อน
 Stir fried pork with hot basil and mixed vegetable
หมูผัดใบกระเพราผักรวม
 Fried macaroni with ham
หมูแฮมผัดมักกะโรนี
 Stir fried pork with snow pea and carrot
หมูผัดถั่วลันเตากับแครอท
้ หมูผัดใบกระเพรา
 Stir fried pork ball with chilli and hot basil
ลูกชิน
Hot Items: Seafood (Please select 1 items
 Stir fried seafood with chilli paste
ซีฟ๊ ดผั
ู ดนํ้ าพริกเผา
 Stir fried couliflower or broccoli with shrimp
กุ ้งผัดดอกกระหลํา่ หรือบล็อคโครี่
 Deep fried seafood yellow curry powder
ซีฟ๊ ดผั
ู ดผงกระหรี่
 Stir fried crispy snapper with Thai celery
ปลากระพงผัดคืน
่ ฉ่าย
 Deep fried fish with sweet chilli and pineapples
ปลาทอดสามรส
 Steamed fish with plum sauce
ปลานึง่ บ๊วย
้ กุ ้งผัดผักรวม
 Stir fried shrimp ball with mixed vegetable
ลูกชิน
 Steamed fish with chilli lemon
ปลานึง่ มะนาว
 Stir fried seafood with black pepper
รวมมิตรทะเลผัดพริกไทยดํา
Includes
 Fried rice with chicken , pork , or shrimp
ข ้าวผัด หมู ไก่ หรือ กุ ้ง
 Steamed rice
ข ้าวสวย

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222

E-mail:
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Thai Buffet for Meeting & Seminar menu B
Dessert
 Assorted mixed fresh fruit
 Fruit jelly
 Caramel custard
 Bread pudding
 Assorted cake
Thai sweet (Please select 1 item)
 Boiled banana in coconut milk
 Ladcheag thai in coconut milk
 Tup tim krob
 Saku cantaloupe
 Chaoguay in syrup

ผลไม ้รวม
เยลลีผ
่ ลไม ้
คาราเมลครัสตราด
เบรดพุดดิง้
เค ้กนานาชนิด
กล ้วยบวชชี
ลอดช่องนํ้ ากะทิ
ทับทิมกรอบ
สาคูแคนตาลุป
่ ม
เฉาก๊วยนํ้ าเชือ

*Special Offer : 1 Food Stall (Menu by Chef)
Limited for Food Stall
- Participant
50 – 100 paxs
- Participant
101 – 200 paxs
- Participant
201 – 300 paxs
- Participant
301 – 500 paxs

Offer
Offer
Offer
Offer

80
150
250
350

Portions
Portions
Portions
Portions

********************************************

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222

E-mail:
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International Buffet for Meeting & Seminar menu A

Appetizer (Please select 4 items)
 Assorted cold cut
 Roasted chicken with herb
 Roasted pork loin with rosemary
 Tuna salad with egg quail
 Mixed sausage salad
 Potato and sweet corn salad
 Ham and pineapple salad
 Chicken salad Hawaii
 Pasta salad with ham
 Mixed fruit salad
And Includes
 Salad bar with dressing
 And bread & Butter
Thai salad (Please select 2 items)
 Spicy seafood salad
 Spicy grilled pork or chicken neck salad
 Spicy glass noodle with minced pork and shrimp
 Spicy minced pork or chicken liver with Thai herb
 Spicy crispy trio salad “ S 31 Style “
 Spicy crispy fish mow salad
 Spicy pork, chicken and shrimp salad with lemon and chilli
 Spicy pork skin and minced pork with peanut
 Spicy noodle shanghai salad with pork liver
 Spicy grilled chicken with row mango salad
 Spicy seafood salad with thai herb
 Spicy boiled pork with lemon chilli sauce
 Deep fried papaya salad “ S 31 Style “
 Spicy papaya salad Thai style
European Soup (Please select 1 items)
 Asparagus cream soup
 Mushroom cream soup
 Tomatoes cream soup
 Pumpkin cream soup
 Corn cream soup
Thai Soup (Please select 1 items)
 Spicy seafood or shrimp hot soup
 Spicy seafood hot soup with coconut milk
 Spicy fish crispy hot soup
 Braided duck or chicken with with Chinese herb
 Spicy chicken hot soup
 Spicy chicken hot soup in coconut milk
 Chicken soup with potato

ไส ้กรอกเย็นนานาชนิด
ไก่อบกับเครือ
่ งเทศ
หมูอบกับโรสเมรี่
สลัดปลาทูน่ากับไข่นกกะทา
สลัดไส ้กรอกรวม
สลัดมันกับข ้าวโพด
สลัดแฮมกับสัปปะรด
สลัดไก่ฮาวาย
สลัดพาสต ้ากับ แฮม
สลัดผลไม ้รวม
สลัดผัก กับ นํ้ าสลัดต่างๆ
ขนมปั งและเนย
ยํารวมมิตรทะเล
ยําคอหมูยา่ ง หรือ ไก่ยา่ ง
ยําวุ ้นเส ้นหมูบดกับกุ ้ง
ลาบหมู หรือ ไก่ ใส่ตับ
ยําสามกรอบเอส 31
ยํากระเพาะปลาทอดกรอบ
ยําสามกษั ตริย ์
ยําแหนมสด
ยําก๊วยเตีย
๋ วเซียงไฮ ้ใส่ตับ
ยําไก่ยา่ งกับมะม่วง
พล่าทะเลกับสมุนไพร
หมูลวกซอสมะนาว
ส ้มตําทอดเอส 31
ส ้มตําแบบไทย
ซุปข ้นหน่อไม ้ฝรั่ง
ซุปข ้นเห็ดฟาง
ซุปข ้นมะเขือเทศ
ซุปข ้นฟั กทอง
ซุปข ้นข ้าวโพด
ต ้มยํารวมมิตรทะเลหรือกุ ้ง
ต ้มข่าทะเลหลวง
ต ้มโคล ้งปลาทอด
๋ เครือ
่ งยาจีน
เป็ ดหรือ ไก่ ตุน
ต ้มยําไก่บ ้าน
ต ้มข่าไก่
ต ้มซุปไก่กบ
ั มันฝรั่ง

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222
E-mail: catering@s31hotel.com www.s31hotel.com

International Buffet for Meeting & Seminar menu A
 Braised pork sparerib soup with turnip
ต ้มจืดหัวไชเท ้ากระดูกหมูออ
่ น
 Braised pork sparerib soup with bitter melon
ต ้มจืดมะระกระดูกหมูออ
่ น
ั
 Bean curd soup with minced pork
แกงจืดเต ้าหู ้หมูสบ
 Spicy pork or chicken hot soup
ต ้มแซ่ปหมู หรือไก่
 Mullet fish soup with ginger
ต ้มส ้มปลาช่อน
Curry Dishes (Please select 1 item)
 Red curry with chicken or pork in coconut milk
แกงเผ็ดไก่ หรือ หมู
 Roasted duck or grilled pork neck curry
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง หรือ หมูยา่ ง
 Curry chicken or pork with potato
แกงกระหรีไ่ ก่ หรือ หมู
 Curry gourd bitter with shrimp
แกงอ่อมมะระกุ ้ง
 Green curry with chicken or pork and rice noodles
แกงเขียวหวานไก่ หรือ หมู ขนมจีน
้ ปลากระชายฝอย
 Red curry with fish ball and finger root
แกงเผ็ดลูกชิน
 Thailand morning glory red curry with pork
แกงหมูเทโพ
 Papaya sweet and sour with shrimp
แกงส ้มมะละกอกุ ้ง
 Red curry gourd melon with pork or chicken
แกงคั่วฟั กกับหมู หรือ ไก่
 Shoot yellow curry with fish or shrimp
แกงเหลืองหน่อไม่ใส่ปลา หรือ กุ ้ง
Main Dishes: Chicken, pork (Please select 3 items)
 Stir fried chicken or pork with cashew nut
ไก่ หรือ หมู ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
 Stir fried chicken or pork with chilli
ไก่ หรือ หมู ผัดพริกหยวกใบโหระพา
 Fried chicken with salt
ไก่ทอดเกลือ
 Stir-fried chicken or pork with curry southern
ไก่ หรือ หมู ผัดพริกแกงใต ้
 Stir-fried chicken with fruit
ไก่ผัดแห ้ว เห็ดและสดผลไม ้
 Deep fried chicken or pork with fresh chilli
ผัดเผ็ดไก่ หรือ หมู ทอดกรอบ
 Stir-fried pork or chicken with cauliflower oyster sauce หมู หรือ ไก่ ผัดดอกกระหลํา่ นํ้ ามันหอย
 Stir-fried pork or chicken with chilli paste and long bean
หมูหรือ ไก่ ผัดพริกขิงถั่วฝั กยาว
 Stir-fried pork stomach with lettuce pickles
กระเพาะหมูผักเกีย
้ มฉ่าย
 Stir-fried pork or chicken with fresh chilli and sweet basil
หมูรอ
ื ไก่ ผัดพริกใบโหระพา
 Stir-fried pork or chicken with Thai herb and chilli
หมู หรือ ไก่ ผัดพริกสมุนไพร
 Stir-fried pork or chicken roast with young pepper
หมู หรือ ไก่ ผัดคั่วกลิง้ พริกไทยอ่อน
 Stir-fried pork or chicken with chilli young pepper
ไก่ หรือ หมู ผัด พริกไทยอ่อน
Western Main Dishes: Pork, or Chicken (Please select 2 items)
 Roasted pork loin or chicken with mushroom sauce
หมู หรือ ไก่ อบซอสเห็ด
 Roasted pork loin or chicken with shallot red wine sauce
หมู หรือ ไก่ อบซอสหอมไวน์แดง
 Braised pork loin with white cabbage pickle
หมูตน
ุ๋ กับกระหลํา่ ปลีดอง
 Roosted pork loin or chicken with orange balsamic sauce
หมู หรือ ไก่ อบซอสนํ้ าส ้มบาซามิก
 Assorted German sausage
ไส ้กรอกรวมต่างๆ
 Roasted chicken or pork with herb red wine sauce
ไก่ หรือ หมู อบเครือ
่ งเทศซอสไวน์แดง
 Roasted chicken or pork with pepper sauce
ไก่ หรือ หมู อบซอสพริกไทอ่อน
 Deep fried chicken nugget
ไก่ทอดนั ตเก็ต
 Baked chicken or pork Provencal
ไก่ หรือ หมูอบขนมปั งป่ น
 Spaghetti with chicken olio
สปาเก็ตตีไ้ ก่ผด
ั นํ้ ามันมะกอก
 Grilled chicken teriyaki tender with ginger
ไก่ยา่ งแบบญีป
่ น
ุ่

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222
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International Buffet for Meeting & Seminar menu A
Western & Thai Main Dishes: Fish and seafood (Please select 2 item)
 Pan fried fish almond butter sauce
ปลาทอดซอสเนยกับถั่วอัลมอนด์
 Sautéed seafood in tomato or lobster sauce
ซีฟ๊ ดผั
ู ดซอสมะเขือเทศหรือซอสกุ ้ง
 Fish fillet with capsicum lemon butter sauce
ปลาทอดซอสเนยกับพริกหวาน
 Poached fish with white winecream sauce
ปลาลวกซอสครีมไวน์ขาว
 Seafood lasagna
ลาซานย่าทะเล
 Deep fried fish sweet and sour sauce
ปลาทอดผัดเปรีย
้ วหวาน
 Stir fried broccoli or vegetable with shrimp
กุ ้งผัดบล็อกโคลี่ หรือ ผักรวม
 Stir-fried seafood with curry powder
ซีฟ๊ ดผั
ู ดผงกระหรี่
่ ไช่
 Stir-fried fish with celery
ปลาผัดคืน
 Steamed fish with soya or plum sauce
ปลานึง่ อิว้ หรือ บ๊วย
 Deep fried fish with pineapple trio sauce
ปลาราดพริกสามรส
 Stir fried fish with Thai herb
ปลาทอดผัดฉ่า
 Stir-fried seafood with chilli paste
ผัดเผ็ดทะเล
Includes
 Steamed rice
 Fried rice with pork,chicken,ham or shrimp
Dessert
 Assorted mixed fresh fruit
 Fruit jelly
 Caramel custard
 Bread pudding
 Assorted cake
Thai sweet (Please select 1 item)
 Boiled banana in coconut milk
 Ladcheag thai in coconut milk
 Tup tim krob
 Saku cantaloupe
 Chaoguay in syrup

ข ้าวสวย
ข ้าวผัด หมู ไก่ แฮม หรือ กุ ้ง
ผลไม ้รวม
เยลลีผ
่ ลไม ้
คาราเมลครัสตราด
เบรดพุดดิง้
เค ้กนานาชนิด
กล ้วยบวชชี
ลอดช่องนํ้ ากะทิ
ทับทิมกรอบ
สาคูแคนตาลุป
่ ม
เฉาก๊วยนํ้ าเชือ

*Special Offer : Maki roll Japanese Food
1 Food Stall (Menu by Chef)
Limited for Food Stall
- Participant
50 – 100 paxs
- Participant
101 – 200 paxs
- Participant
201 – 300 paxs
- Participant
301 – 500 paxs

Offer
Offer
Offer
Offer

80
150
250
350

Portions
Portions
Portions
Portions

*******************************************

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222
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International Buffet for Meeting & Seminar menu B.
Appetizer (Please select 4 items)
 Assorted cold cut
 Roasted chicken with herb
 Roasted pork loin with rosemary
 Chicken salad with Italian sauce
 Ham salad with melon
 Mini mozzarella and tomato salad
 Grilled vegetable salad
 Red bean salad
 Roasted pork salad
 Russian salad

ใส ้กรอกเย็นนานาชนิด
ไก่อบกับเครือ
่ งเทศ
หมูอบกับโรสเมรี่
สลัดไก่กบ
ั อิตาเลีย
่ นซอส
สลัดแฮมกับแคนตาลูป
สลัดชีสกับมะเขือเทศ
สลัดผักย่าง
สลัดถั่วแดง
สลัดหมูอบ
สลัดรัสเซียน

And Include
 Salad bar with dressing
สลัดผัก กับ นํ้ าสลัดต่างๆ
 And bread & Butter
ขนมปั งและเนย
Thai salad (Please select 2 items)
 Spicy seafood salad
ยํารวมมิตรทะเล
 Spicy grilled pork neck or chicken salad with Thai herb
คอหมูยา่ ง หรือ ไก่ยา่ งนํ้ าตก
 Spicy minced chicken or pork salad with herb
ลาบไก่ หรือ หมู
 Spicy Chinese chicken sausage with cucumber
ยํากุนเชียงไก่ แตงกวา
 Spicy pomelo salad with shrimp or chicken
ยําส ้มโอกุ ้งสด หรือ ไก่ ฉีก
 Spicy squid salad
ยําปลาหมึก
 Spicy papaya salad with grilled pork neck thai style
ส ้มตํามะละกอคอหมูยา่ ง
 Spicy grilled pork neck or chicken salad with egg plant
พล่าคอหมูยา่ ง หรือไก่ มะเขือเปาะ
 Spicy Vietnam sausage
ยําหมูยอ
้ ปลารวม กับปูอด
 Spicy mixed fish ball salad and crab stick
ยําลูกชิน
ั
 Spicy mixed fruit salad with shrimp
ยําผลไม ้รวม
 Spicy papaya with grilled pork neck salad
ส ้มตํามะละกอทรงเครือ
่ ง
 Spicy mixed sausage with ham
ยําไส ้กรอกกับหมูแฮม
 Spicy grilled pork neck or chicken with row mango salad
ยําคอหมูยา่ ง หน ้ามะม่วง
European Soup (Please select 1 items)
 Green pea cream soup
ซุปข ้นถั่วลันเตา
 Potato cream soup
ซุปข ้นมันฝรั่ง
 Cauliflower cream soup
ซุปข ้นดอกกระหลํา่
 Broccoli cream soup
ซุปข ้นบล็อกโครี่
 Seafood chowder cream soup
ซุปข ้นทะเล
Thai Soup (Please select 1 items)
 Spicy Shrimp hot soup
ต ้มยํากุ ้ง
 Spicy Seafood or chicken hot soup in coconut milk
ต ้มข่ารวมมิตรทะเล หรือ ไก่
 Braised chicken or duck soup with melon and lemon pickle
ไก่ หรือ เป็ ด ตุน
๋ ฟั กมะนาวดอง
 Braised pork rib or chicken with lettuce pickle
กระดูกหมูออ
่ น หรือ ไก่ ตุน
๋ ผักกาดดอง
 Spicy pork sparerib hot soup
ต ้มแซ่ปกระดูกหมูออ
่ น
 Spicy mullet fish hot soup in coconut milk
ต ้มข่าปลาช่อน
ั ผักกาดขาว
 Bean crud with minced pork clear soup with white lettuce
แกงจืดเต ้าหู ้ หมูสบ
้มปลาช่
 Fish mullet sour soup with ginger
ต ้มส
อน

For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 258 2222

E-

mail: catering@s31hotel.com www.s31hotel.com

International Buffet for Meeting & Seminar menu B.
 Braised chicken soup with potato
ต ้มซุปไก่กบ
ั มันฝรั่ง
 Eggs pulley soup with vegetables
แกงจืดลูกรอกผักรวม
 Clear soup pork rib with Chinese herb
ซีโ่ คลงหมูตน
ุ๋ ยาจีน
 Spicy chicken hot soup
ต ้มแซ่ปไก่
Curry Dishes: (Please select 1 item)
 Red curry southern with pork or chicken in coconut milk
หมู หรือ ไก่ แกงเผ็ดใต ้
้ ปลากรายขนมจีน
 Green curry with fish ball in coconut milk and rice noodle
แกงเขียวหวานลูกชิน
 Curry vegetable and sour with shrimp
แกงส ้มผักรวมกุ ้ง
 Green pork or chicken curry with potato
แกงมัสมั่นหมู หรือ ไก่ปกับมันฝรั่ง
 Clear curry chicken or pork with vegetables
แกงป่ าไก่ หรือ หมู ผักรวม
 Red curry with shrimp and pineapples
แกงคั่วสัปปะรดกับกุ ้ง
 Curry shoot and sour with shrimp
แกงส ้มหน่อไม ้กับกุ ้ง
 Red curry gourd melon with chicken or pork
แกงคั่วฟั กไก่ หรือ หมู
 Green curry with pork and rice noodles
แกงเขียวหวานหมูขนมจีน
 Red curry with chicken or pork and bamboo
แกงเผ็ดไก่หรือหมูหน่อไม ้
Main Dishes: Chicken, pork (Please select 3 items)
 Stir-fried minced chicken white hot basil and vegetables
ผัดกระเพราไก่ผักรวม
 Stir-fried chicken spicy with Thai herb
ไก่ผัดต ้มยําแห ้ง
 Stir-fried chicken or pork with chilli and young pepper
ไก่ผัดเผ็ดพริกไทยอ่อน
 Stir-fried chicken or pork with tree vegetables
ไก่ หรือ หมู หรืผัดผักสามสี
้ ้า
 Stir-fried chicken with fresh ginger and chilli
ไก่ผัดขิงสดพริกชีฟ
 Deep fried chicken trio sauce
ไก่ทอดสามรส
 Stir-fried chicken or pork with vegetable and herb
ผัดขีเ้ มาไก่หรือ หมู
 Roasted pork or chicken with young vegetables
หมู หรือ ไก่อบยอดผัก
 Fried crispy pork with kale
คะน ้าผักหมูกรอบ
 Stir-fried pork or pork with chilli paste and long bean
หมู หรือไก่ หรพริกแกงถั่วฝั กยาว
 Thick curry with chicken or pork and green pea
พะแนงไก่ หรือ หมูกบ
ั ถั่วลันเตา
 Stir-fried pork or chicken oyster sauce
หมู หรือ ไก่ ผัดนํ้ ามันหอย
 Stir-fried pork or chicken with black pepper
หมู หรือ ไก่ ผัดพริกไทยดํา
Western Main Dishes: Pork, Chicken (Please select 2 items)
 Roasted pork loin or chicken with mustard sauce
หมู หรือ ไก่อบซอสมัสตาร์ด
 Roasted pork loin with apple cream sauce
หมูอบซอสครีมเอ็ปเปิ ล
 Deep fried pork or chicken with bread crumb
หมู หรือ ไก่ ชุปเกล็ดขนมปั งทอด
 Braeside pork or chicken stew with vegetables
หมู หรือ ไก่ ตุน
๋ ผักรวม
 Roasted pork loin or chicken with Mexican sauce
หมู หรือ ไก่ อบซอสแม็กซิกัน
ไก่ หรือ หมู โรสเมรี่
 Roasted chicken or pork with rosemary sauce
 Roasted chicken or pork with B.B.Q. style
ไก่ หอ หมู อบซอสบาร์บค
ี วิ
 Fried macaroni with chicken or ham
ไก่ หรือ แฮม ผัดมักกะโรนี
 Mixed sausage with white cabbage pickle
ไส ้กรอกรวมกับกระหลํา่ ปลีดอง
 Roasted chicken or pork with young pepper mushroom sauce
ไก่อบซอสพริกไทยอ่อนกับเห็ด
 Ham steak orange sauce
แฮมสะเต็กซอสส ้ม
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Western & Thai Main Dishes: Fish or Seafood (Please select 2 items)
 Pan fried fish carper butter lemon sauce
ปลากะพทอดซอสเนยกับลูกแค็ปเปอร์
 Pan fried fish lemon butter lemon sauce
ปลาทอดซอสเนยมะนาว
 Poached fish white wine mustard cream sauce
ปลานึง่ กับซอสไวน์ขาวมัสตราด
 Pan fried fish with tomato and olive
ปลาชุปไข่ทอดซอสมะนาวมะเขือเทศ
 Baked seafood with vegetable and cheese
ซีฟ๊ ดอบชี
ู
สกับผักรวม
 Grilled seafood with herb butter sauce
ซีฟ๊ ดกั
ู บเนยและเครือ
่ งเทศ
 Stir fried fish with black pepper
ปลาผัดพริกไทยดํา
 Stir-fried seafood with hot basil
ผัดกระเพราทะเล
 Braised white lettuce with shrimp brown sauce
ผักกาดขาวนํ้ าแดงกุ ้ง
 Deep fried fish with ginger oyster sauce
ปลาเจีย
๋ น
 Stir fried mixed vegetable with shrimp oyster sauce
กุ ้งผัดผักรวมมิตรนํ้ ามันหอย
 Stir fried seafood with Thai herb
ซีฟ๊ ดผั
ู ดฉ่ากระชายอ่อน
 Chu chi deep fried fish
ฉู่ฉี่ปลาทอด
 Deep fried fish with chilli
ปลาทอดราดพริก
Include
 Fried rice with pork,chicken,ham or shrimp
ข ้าวผัด หมู ไก่ แฮม หรือ กุ ้ง
 Steamed rice
ข ้าวสวย
Dessert
 Assorted mixed fresh fruit
ผลไม ้รวม
 Fruit jelly
เยลลีผ
่ ลไม ้
คาราเมลครัสตราด
 Caramel custard
 Bread pudding
เบรดพุดดิง้
 Assorted cake
เค็กนานาชนิด
Thai sweet (Please select 1 item)
 Boiled pumpkin in coconut milk
ฟั กทองแกงบวด
่ ม
 Thai ruam mit in syrup
รวมมิตรนํ้ าเชือ
 Bua loy in coconut milk
บัวลอยนํ้ ากะทิ
 Saku tua dum
สาคูถั่วดํา
 Boiled taro in coconut milk
เผือกแกงบวช
*Special Offer : Maki roll Japanese Food
1 Food Stall (Menu by Chef)
Limited for Food Stall
- Participant
50 – 100 paxs
- Participant
101 – 200 paxs
- Participant
201 – 300 paxs
- Participant
301 – 500 paxs

Offer
Offer
Offer
Offer

80
150
250
350

Portions
Portions
Portions
Portions
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