
Cocktail Reception A1 
 

Cold Bites  

Seared akami tuna, spicy mango salsa 

ทนู่ารนไฟในซอสมะมว่งสไตล์แม็กซิกนั 

Norwegian salmon in fish sauce, coriander 

ปลาแซลมอนแช่น า้ปลา  

Poached chicken roulade, ranch dressing 

ไกน่ึ่งในซอสสไตล์อเมริกนั 

Tuna mousse in profiterole 

โพรฟิตเทอโรลไส้ทนู่ามสู 

Fresh Vietnamese spring roll 

ปอเป๊ียะสดเวียดนาม 

Live Station 

Chicken wonton soup 

เก๊ียวไก่ในน า้ซุป 

Hot Bites  
Spicy calamari arancini 

ริช้อตโต้ปลาหมกึรสเผ็ดชบุแป้งทอด 

Pork escalope, BBQ sauce 

เนือ้หมแูลบ่าง ชบุเกล็ดขนมปังทอด ซอสบาร์บีคิว 

Baked potato, bacon, sour cream 

มนัฝร่ังอบเบคอน ซาวร์ครีม 

Sesame crusted fried chicken, spicy tartar sauce  

ไกค่ลกุงาทอด ในซอสทาร์ทาร์รสเผ็ด 

Onion ring, tartar sauce 

หวัหอมชบุแป้งทอด  

Sweet  

Lychee crème brûlée 

คสัตาร์ดครีมบรูเลผ่สมลิน้จ่ี 

Mango and caramel panna cotta 

แพนนาคอตต้ารสคาราเมลมะมว่ง 

Baked lime tart 

ทาร์ตมะมว่ง 

New York cheese cake 

นิวยอร์คชีสเค้ก 

Assorted sliced fresh fruits 

ผลไม้สดตามฤดกูาล 

 

 

Cocktail Reception A2 
 

Cold Bites  

Char black peppered red snapper, mixed fruit salsa 

ปลากระพงแดงหมกัพริกไทด ายา่งราดซอสผลไม้รวม 

Calamari tartar in fennel, dill yoghurt 

ปลาหมกึลวกในซอสโยเกิร์ต 

Thai tuna salad in krathong thong 

ย าทนู่าในกระทงทอง 

Mexican chicken tortilla wrapped 

ไก่ห่อแป้งทอร์ทิลลา่สไตล์เม็กซิกนั 

Fresh Vietnamese spring roll 

ปอเป๊ียะสดเวียดนาม 

Live Station 

Chicken wonton soup 

เก๊ียวไก่ในน า้ซุป 

Hot Bites  

Fried spices chicken thigh 

ไก่ทอดสมนุไพร 

Baked potato, bacon, cheddar cheese 

มนัฝร่ังอบเบคอน เชดดาร์ชีส 

Chicken satay, spicy peanut sauce 

ไก่สะเต๊ะ ซอสถัว่ 

House made batter fried fish, tartar sauce 

ปลาชบุแป้งทอด ซอสทาร์ทาร์ 

Eggplant & basil tart 

ทาร์ตมะเขือมว่งใสใ่บโหระพา 

Sweet 

Assorted fruit tart 

ทาร์ตผลไม้รวม 

Coconut passion fruit mousse 

 มสูเสาวรสและมะพร้าว 

Chocolate brownie 

ช็อกโกแลตบราวน่ี 

Classic cheese cake 

คลาสสิกชีสเค้ก 

Assorted sliced fresh fruits 

ผลไม้สดตามฤดกูาล 

 

 

 

Cocktail Reception A3 
 

Cold Bites  

Thai Salmon salad on potato chip 

พลา่แซลมอนกบัมนัฝร่ังทอดกรอบ 

Crispy spinach bread, smoked duck 

ขนมปังผกัขมอบกรอบกบัเป็ดรมควนั 

Chicken breast roll, spicy mixed fruit salsa 

อกไก่ม้วนซอสผลไม้รวม 

Carrot & zucchini frittata 

ไขเ่จียวสเปนหน้าแครอทและซูกิน่ี 

Fresh Vietnamese spring roll 

ปอเป๊ียะสดเวียดนาม 

Live Station  

Chicken wonton soup 

เก๊ียวไก่ในน า้ซุป 

Hot Bites  

Sea bass & potato croquette 

ปลากระพงและมนัฝร่ังชบุเกล็ดขนมปังทอด 

Tuna mousse in vol au vent 

พฟัไส้ทนู่า 

Chicken teriyaki cream quiche 

พายไก่เทอริยากิ 

Fried vegetable & corn cake 

ทอดมนัข้าวโพดและผกัรวม 

Battered fried broccoli 

บร็อคโคลี่ชบุแป้งทอด 
Sweet 

Apple cinnamon tartlet   
ทาร์ตแอปเปิล้และชินามอ่น 

Mango trio 

มสูมะมว่งสามรสชาติ 

Strawberry coconut croquant  

 สตรอเบอร์ร่ีและมะพร้าว โครค๊อง 

Marble cheese cake 

มาร์เบิล้ชีสเค้ก 

Assorted sliced fresh fruits 

ผลไม้สดตามฤดกูาล 

http://men.sanook.com/1248/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87/

