
All dishes are served with your choice of tea or coffee, orange juice and seasonal fresh fruit

เ สิ ร ฟพร อมชาหรือกาแฟ, นํ้าสม และ ผลไมตามฤดูกาล

Breakfast Menu

All prices are subject to 7% tax | gratuity not included

UPDATE 18 MAY 2022
Any allergy concerns or dietary requirements kindly inform food & beverage team

สลัดผัก เสิรฟพรอม มายองเนส

MIXED VEGETABLE SALAD | สลัดผัก 120 THB

120 THB

Iceberg lettuce with tomato, cucumber, onion, carrot
and cabbage, served with dressing and mayonnaise

BAKED BEANS ON TOAST | ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ
A side order of baked beans served with white toast and salad
ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ เสิรฟพรอม ขนมปงปง และ สลัดผัก

TRADITIONAL FRENCH TOAST | เฟรนชโทสต 120 THB
White toast pan fried in cinnamon, vanilla, eggs and butter, served with honey syrup
ขนมปงชุปไขทอด เสิรฟพรอม นํ้าเชื่อม

CHEESE AND COLD CUT PLATE | ชีส แอนด โคลดคัท 300 THB
An assortment of cheese and cold cuts served with Rye and Muesli Rolls
ชีสและโคลดคัท เสิรฟพรอม ขาวไรย และ มูสลี่โรล

THE FULL BLUE | เดอะ ฟูล ทุยบลู
Sausage, bacon, sunny side up eggs,  tomatoes, mushrooms, 
hash brown and  toast

THE AMERICAN | เดอะ อเมริกัน
Homemade and fluffy pancake stack with strawberries, 
topped with strawberry sauce and biscuit crumble
แพนเคก, สตรอวเบอรรี่, ซอสสตรอวเบอรรี่ โรยดวยขนมปง

หอมใหญ, เห็ด, พริกไทย, แฮม และ พริก

ขนมปงปงเชียบาสตา เลือกเมนูโรยบน ดังนี้ : 

ไขดาวนํ้า กับซอสแบบฮอลแลนด, เบคอน, แซลมอนกับเครื่องเทศสแกนดิเนเวียน, เห็ด กับ ผักโขม

OMELETTE OF YOUR CHOICE | ไขออมเล็ท
With your choice of onion, mushroom, peppers, ham, chilli

THE BENEDICT |
Toasted ciabatta bread, topped with two poached eggs, creamy hollandaise sauce,
and your choice of either bacon, gravlax salmon, or mushroom & spinach

ชุดอาหารเชา (ใสกรอก, เบคอน, ไขดาว, มะเขือเทศ, เห็ด, มันฝรั่งแฮชบราวน และ ขนมปง)

ไขเบเนดิกต

310 THB

120 THB

190 THB

300 THB

CHOICE OF YOGHURT
YOGHURT BOWL WITH FRESH FRUIT
โยเกิรต เสิรฟพรอม ผลไม

YOGHURT BOWL WITH DRIED FRUIT
โยเกิรต เสิรฟพรอม ผลไมอบแหง

YOGHURT BOWL WITH CEREAL AND NUTS
โยเกิรต เสิรฟพรอม ซีเรียล และ ถั่ว                                               

165 THB

165 THB

165 THB

CHOICE OF HOT PORRIDGE
HOT PORRIDGE WITH DRIED FRUIT
ขาวโอตรอน เสิรฟพรอม ผลไมอบแหง

HOT PORRIDGE WITH CEREAL AND NUTS
ขาวโอตรอน เสิรฟพรอม ซีเรียล และ ถั่ว    

HOT PORRIDGE WITH HONEY AND CINNAMON
ขาวโอตรอน เสิรฟพรอม นํ้าผึ้ง และ อบเชย 

165 THB

165 THB

165 THB

DIM SUM | ติ่มซํา 210 THB

KHAO TOM GAI/MOU | ขาวตมไก/หมู

THAI & ASIAN DISHES

Choice of boiled rice in a soup with chicken or pork, 
mushrooms, ginger and onsen egg

190 THB

165 THBPHAD SEE-EW GAI/MOU | ผัดซีอิ้วไก/หมู
Fried flat noodles with egg & vegetables in soya sauce, with chicken or pork 

145 THB

165 THB

KANOM PANG THOD |

KHAO PHAT |

ขนมปงหนาไก/หมู

ขาวผัดไก/หมู

Deep fried toast coated with minced chicken or pork

Fried rice with chicken or pork 

KWAY TEOW SEN LEK GAI/MOU | กวยเตี๋ยวเสนเล็กนํ้าไก/หมู
Noodles with minced chicken or pork, fish balls, bean sprouts and bok choy

190 THB

A selection of steamed Thai delicacies


