
For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
Byenior Package 

Chinese Set Menu A (Baht 11,700.- per table) 
Including Soft drink 

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

 
ออรเ์ดฟิรอ้น 4 อยา่ง 

(ฟองเตา้หูซ้ฟีู้ดสท์อด, ย าสาหรา่ยญีปุ่่ น, กระเพาะปลาผัดแหง้, โฮย้จอ้ไก)่ 
Four Kinds of Hot Hors d’oeuvers 

 
หฉูลามทรงเครือ่ง - เนือ้ป ู

(หฉูลามชัน้ดนี าเขา้จากประเทศแคนาดา Imported from Canada) 
Shark’s Fin Soup with Black Mushroom and Crab Meat 

 
ขาหมตูุน๋ยาจนีทอดกรอบ    หรอื เป็ดยา่ง-หมแูดง 
Deep Fried Pig Leg with French Fried       Roasted Duck and Barbecued Pork  
  
รวมมติรทะเลผดัพรกิไทยด า   หรอื กุง้แชบว๊ยนึง่กระเทยีม 
Stir fried Mixed Seafood with Black Pepper Sauce   Steamed Prawns with Soy Sauce and 

Garlic 
 
ผดัโหงวกว๊ย      หรอื กุง้หอ่ถงุทองทอดราดครมีสลดั                                              
Fried chicken with five fruits     Deep Fried Thung-Thong Prawn 
          with Cream Salad   
                                                                                
ปลากะพงนึง่มะนาว     หรอื ปลากะพงนึง่ซอี ิว้    
Steamed Seabass with lime and chili sauce   Steamed Seabass with soya sauce  

 
หมีอ่บหมซูอี ิว้     หรอื ขา้วผดัป ู
Golden Noodle with Soya Pork    Fried Rice with Crab Meat 

 
เห็ดหอมตุน๋กระดกูหมยูาจนี   หรอื ไกบ่า้นตุน๋เห็ดหอมยาจนี 
Braised Black Mushrooms and Pork Bones                 Braised Chicken with Mushrooms 
     

 
เผอืกกวนแปะกว๊ย     หรอื สาคแูคนตาลปู 
Mashed Taro Gingo Nuts                        Chilled sweeten sago with cantaloupe 
 

 

หมายเหต:ุ ตอ้งการเปลีย่นรายการที ่3 เป็นหมหูนั เพิม่โตะ๊ละ 2,500 บาท (อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด) 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 

 
Byenior Package 

Chinese Set Menu B (Baht 12,400.- per table) 
Including Soft drink 

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

 
ออรเ์ดฟิรอ้น 4 อยา่ง 

(ขนมจบีกุง้, โฮย้จอ้ไก ่, กระเพาะปลาผัดแหง้, เปาะเป๊ียะจิว๋) 
Four Kinds of Hot Hors d’oeuvers 

 
หฉูลามทรงเครือ่ง - เนือ้ป ู

(หฉูลามชัน้ดนี าเขา้จากประเทศแคนาดา Imported from Canada) 
Shark’s Fin Soup with Black Mushroom and Crab Meat 

 
ไกต่อนแชเ่หลา้     หรอื เป็ดยดัไสเ้ม็ดเกาลคั 
Supreme Chicken soaked in Chinese wine      Baked Duck Stuffed with Chestnuts  
  
กุง้แชบว๊ยทอดค ัว่พรกิเกลอื   หรอื กุง้ทอดสลดั 
Deep Fried King Prawns with Chili & Salt   Deep Fried Prawns with Salad 
 
ย าทะเลสามแซบ่     หรอื เป๋าฮือ้สดราดยอดผกั                                              
Spicy Mixed Seafood Salad     Fresh Abalone with Vegetables in  
         Brown Sauce                                                                                
ปลากะพงนึง่ซอี ิว้     หรอื ปลากะพงนึง่เก ีย่มบว๊ย   
Steamed Seabass with soya sauce Steamed Seabass Fish with Chinese plums   

 
ผดัหมีฮ่กเกีย้น - หมแูดง    หรอื ขา้วผดัหยางโจว - ไก ่- แฮม 
Fried Egg Noodle Fukien Style    Fried Rice in "Yang Jo" Style 

 
เห็ดหอมตุน๋กระดกูหมยูาจนี   หรอื เห็ดหหูนขูาวตุน๋อกไก-่ไขน่ก 
Braised Black Mushrooms and Pork Bones                 Braised White Mushrooms with Chicken 
     

 
แปะกว๊ยตุน๋นมสด     หรอื เผอืกกวนแปะกว๊ย 
Ginkgo Nut with Fresh Milk                        Mashed Taro with Ginkgo Nuts 

 

หมายเหต:ุ ตอ้งการเปลีย่นรายการที ่3 เป็นหมหูนั เพิม่โตะ๊ละ 2,500 บาท (อาจมกีารเปลีย่นแปลง ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด) 
 
 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
 

International Cocktail Byenior 950.- Baht /Per Person 
Menu A 

Including Soft drink 
 

Snacks special  

 Potatoes Chips / Deep-fried Peanuts / Deep-fried Prawns Crackers / Bread stick 

Cold Hors d’ oeuvres: (Please select 3items) 

 Shrimp canapé tartar sauce    คานาเป้กุง้ซอสตาตา้ 
 Roasted duck on bread with grape           อกเป็ดรมควนักบัองุน่ 

 Shrimp salad in kratong thong    สลดักุง้ในแป้งกระทงทอง   

 Tomato cheese canapé      ชสีกบัมะเขอืคานาเป้ 
 Shrimp cocktail       กุง้ลวกซอสค็อกเทล 

 Mini chicken bugler  on toast      ไกบ่ดบนขนมปัง 

 Boiled fish with chili sauce    ปลาลวกซอสซฟีู๊ ด 

 Grilled eggplant and sea bass    มะเขอืยา่งกบัปลา 

 Sautéed squid tomato sauce                    ปลาหมกึผัดซอสมะเขอื 

 Pork ball on toast canapé     ลกูชิน้หมขูนขนมปัง  

 Deep fried shrimp vol au vent tartar sauce  กุง้ทอดในแป้งพัพ    

 Baked potato with snow pea    มันอบกบัถั่วลนัเตา 

Cold Hors d’ oeuvres Thai: (Please select 2 items) 

 Spicy sautéed  minced chicken or pork salad in spoon ลาบคัว่ไกห่รอืหมใูนชอ้น 

 Quail egg tamarind sauce    ไขน่กกะทาซอสมะขาม    

 Pork stay in pita bread      หมสูะเตะ๊ในแป้งพติา้ 

 Rice cracker with minced chicken and shrimp dip            ขา้วตง้หนา้ตัง้ 

 Deep fried squid peanut sauce in cup   ปลาหมกึทอดซอสถั่ว   

 Grilled pork neck and cucumber salad with herb             ย าคอหมยูา่งน ้าตกแตงกวา 

 Spicy salmon with chili in spoon    ย าปลาแซลมอน  

 Stuffed crab stick with noodle and vegetables  ปอูดัลยุสวน 

 Spicy tuna salad and herb in spoon   พลา่ปลาทนู่าในชอ้น 

Thai Hot Savories: (Please select 2 items) 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะทอดไสผั้ก 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลา 

 Deep fried chicken wing with Thai herb   ปีกไกท่อดสมนุไพร 

 Deep fried minced chicken or pork on bread  ขนมปังหนา้ไก ่หรอื หมูทอด 

 Deep fried taro and sweet corn with peanut dip sauce ขา้วโพดกบัเผอืกทอดซอสถั่ว 

 Shrimp bag      ถงุทอง 

 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 

 Deep fried shrimp patties    ทอดมันกุง้ 

 Deep fried pork sun dry     หมทูอดแดดเดยีว 

 Deep fried pork ball or chicken ball    ลกูชิน้หม ูไก ่

 

 

 

 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 

 

 

International Cocktail Byenior 950.- Baht /Per Person 
Menu A 

Including Soft drink 
 

European Hot Savories: (Please select 2 items) 

 Barbecued marinated chicken or pork    ไก ่หรอื หมบูารบ์คีวิเสยีบไม ้

 Deep fried mini sausage with BBQ. sauce  ไสก้รอกทอดซอส บาบคีวิ 

 Deep fried pork gyoza      เกี๊ยวซา่ไสห้มทูอด 

 Deep fried chicken nugget     นัทเก็ตไกท่อด 

 Baked mussel with mozzarella cheese   หอยแมลงภู่อบชสี 

 Tempura calamari      ปลาหมกึชปุแป้งทอด 

 Deep fried surimi scallops    หอยเชลชปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried fish finger     ปลาชปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried chicken  finger    ไกช่ปุเกล็ดขนมปังทอด 

Bakery Hot Savories: (Please select 3 items) 

 Mini chicken sausage roll    มนิซิอสเซทโรล 

 Tuna puff      พัพฟ์ไสป้ลาทนู่า 

 Chicken curry puff     กระหรีพั่พฟ์ไก ่

 Mini mushroom croissant     ครัวซอง    

 Mini seafood pizza                                                       พซิซา่ซฟีู๊ ด 

 Quiche spinach and salmon    คชีผักขมกับปลาแซลม่อน 

Cocktail Dessert: (Please select 4 items) 

 Assorted Thai Desserts      ขนมไทยชาววงัหลากชนดิ 

 Assorted Tropical fruits in Season   ผลไมส้ดนานาชนดิ 

 Assorted Cakes       ขนมเคก้รวมรส 

 Mini fruit tart      ทารต์ผลไม ้

 E-Clair        เอแคลร ์

 Assorted musses     มสูนานาชนดิ 

 Jelly Mixed fruit  in glass                                              แยลลีผ่ลไมร้วมในแกว้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
International Cocktail Byenior 1,050.- Baht /Per Person 

Menu B 
Including Soft drink 

 

Snacks special  

 Potatoes Chips / Deep-fried Peanuts / Deep-fried Prawns Crackers / Bread stick 

Cold Hors d’ oeuvres: (Please select 4 items) 
 Shrimp canapé tartar sauce    คานาเป้กุง้ซอสตาตา้ 

 Roasted duck on  bread with grape           อกเป็ดรมควนักบัองุน่ 
 Shrimp salad in kratong thong    สลดักุง้ในแป้งกระทงทอง   

 Tomato cheese canapé      ชสีกบัมะเขอืคานาเป้ 

 Shrimp cocktail       กุง้ลวกซอสค็อกเทล 

 Mini chicken bugler  on toast      ไกบ่ดบนขนมปัง 

 Boiled fish with chili sauce    ปลาลวกซสิซฟีู๊ ด 

 Grilled eggplant and sea bass    มะเขอืยา่งกบัปลา 

 Sautéed squid tomato sauce                    ปลาหมกึผัดซอสมะเขอื 

 Pork ball on toast canapé     ลกูชิน้หมขูนขนมปัง  

 Deep fried shrimp vol au vent tartar sauce  กุง้ทอดในแป้งพัพ    

 Baked potato with snow pea    มันอบกบัถั่วลนัเตา 

Cold Hors d’ oeuvres Thai: (Please select 3 items) 

 Spicy sautéed  minced chicken or pork salad in spoon ลาบคัว่ไกห่รอืหมใูนชอ้น 

 Quail egg tamarind sauce    ไขน่กกะทาซอสมะขาม    

 Pork stay in pita bread                หมสูะเต๊ะในแป้งพติา้ 

 Rice cracker with minced chicken and shrimp dip            ขา้วตง้หนา้ตัง้ 

 Deep fried squid peanut sauce in cup   ปลาหมกึทอดซอสถั่ว   

 Grilled pork neck and cucumber salad with herb             ย าคอหมยูา่งน ้าตกแตงกวา 

 Spicy salmon with chili in spoon    ย าปลาแซลมอน  

 Stuffed crab stick with noodle and vegetables  ปอูดัลยุสวน 

 Spicy tuna salad and herb in spoon   พลา่ปลาทนู่าในชอ้น 

Thai Hot Savories: (Please select 2 items) 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะทอดไสผั้ก 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลา 

 Deep fried chicken wing with Thai herb   ปีกไกท่อดสมนุไพร 

 Deep fried minced chicken or pork on bread  ขนมปังหนา้ไก ่หรอื หมูทอด 

 Deep fried taro and sweet corn with peanut dip sauce ขา้วโพดกบัเผอืกทอดซอสถั่ว 

 Shrimp bag      ถงุทอง 

 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 

 Deep fried shrimp patties    ทอดมันกุง้ 

 Deep fried pork sun dry     หมทูอดแดดเดยีว 

 Deep fried pork ball or chicken ball    ลกูชิน้หม ูไก ่

 

 

 

 

 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 

International Cocktail Byenior 1,050.- Baht /Per Person 
Menu B 

Including Soft drink 
 

European Hot Savories: (Please select 3 items) 

 Barbecued marinated chicken or pork    ไก ่หรอื หมบูารบ์คีวิเสยีบไม ้

 Deep fried mini sausage with BBQ. sauce  ไสก้รอกทอดซอส บาบคีวิ 

 Deep fried pork gyoza      เกี๊ยวซา่ไสห้มทูอด 

 Deep fried chicken nugget     นัทเก็ตไกท่อด 

 Baked mussel with mozzarella cheese   หอยแมลงภู่อบชสี 

 Tempura calamari      ปลาหมกึชปุแป้งทอด 

 Deep fried surimi scallops    หอยเชลชปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried fish finger     ปลาชปุเกล็ดขนมปังทอด 

 Deep fried chicken  finger    ไกช่ปุเกล็ดขนมปังทอด 

Bakery Hot Savories: (Please select 3 items) 

 Mini chicken sausage roll    มนิซิอสเซทโรล 

 Tuna puff      พัพฟ์ไสป้ลาทนู่า 

 Chicken curry puff     กระหรีพั่พฟ์ไก ่

 Mini mushroom croissant     ครัวซอง    

 Mini seafood pizza                                                       พซิซา่ซฟีู๊ ด 

 Quiche spinach and salmon    คชีผักขมกับปลาแซลม่อน 

Cocktail Dessert: (Please select 5 items) 

 Assorted Thai Desserts      ขนมไทยชาววงัหลากชนดิ 

 Assorted Tropical fruits in Season   ผลไมส้ดนานาชนดิ 

 Assorted Cakes       ขนมเคก้รวมรส 

 Mini fruit tart      ทารต์ผลไม ้

 E-Clair        เอแคลร ์

 Assorted musses     มสูนานาชนดิ 

 Jelly Mixed fruit  in glass                                              แยลลีผ่ลไมร้วมในแกว้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

Graduated & Byenior Package 

International Buffet 1,050.- Baht /Per Person  
Menu A 

Including Soft drink   
 

Appetizer: (Please select 3 items)  
 Assorted cold cuts & sausage    ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 

 Roasted pork loin with herbs    หมอูบกับเครือ่งเทศ 

 Roasted chicken with herbs    ไกอ่บกบัเครือ่งเทศ 

 Ham with cantaloupe salad    แฮมกับแคนตาลฟูสลดั 

 Potato salad with bacon crispy    สลดัมันกบัเบคอ่นกรอบ  

 Assorted German salad with vegetable pickle  สลดัใสก้รอกรวมกับผักดอง 

 Russian salad with roasted beef    สลดัรัสเซีย่นกบัเนือ้อบ 

 Macaroni with ham  salad    สลดัมักกะโรนกีับแฮม 

Includes: 
 Salad bar with dressing     สลดับารพ์รอ้มเดรสซิง่ 

 And bread & Butter     ขนมปังและเนย 

Thai Salad: (Please select 2 items) 
 Grilled pork neck spicy salad    ย าคอหมยูา่ง  

 Spicy grilled pork neck salad with papaya  สม้ต าคอหมยู่าง 
 Spicy minced chicken or pork salad with herb  ลาบไก ่หรอืลาบหมู 

 Spicy crispy  salad “S 31 Style “    ย าสามกรอบ 

 Deep fried papaya salad “ S 31 “    สม้ต าทอด S 31 
 Spicy chicken salad with row mango and chili paste ย าไกฉ่กี น ้าพรกิเผามะมว่งสด 

 Spicy mixed fish ball     ย าลกูชิน้ปลารวม 
 Spicy Vietnamese sausage salad    ย าหมยุอ 

 Spicy fried egg with ham    ย าไขด่าวหมูแฮม 
 Spicy squid salad     ย าปลาหมกึ 

 Spicy minced pork with peanut and chili   ย าแหนมสด 

 Spicy seafood salad     ย ารวมมติรทะเล 
 Grilled pork neck  with Thai herb   คอหมยูา่งน ้าตก 

 Spicy glass noodle with minced and shrimp  ย าวุน้เสน้กุง้กบัหมูสบั 
 Spicy tofu and shrimp, squid with thai herb  พลา่เตา้หูกุ้ง้กับปลาหมกึ 

 Spicy minced pork or chicken and konjac   ลาบไกห่รอืหมใูสบ่กุ 

Thai Soup: (Please select 1 item)  
 Spicy chicken soup with coconut milk   ตม้ขา่ไก ่

 Spicy pork leg hot soup     ตม้แซบขาหมู 
 Braised pork sparerib soup with bitter melon   ตม้จดืมะระกระดกูหมอูอ่น 

 Spicy shrimp hot soup     ตม้ย ากุง้ 
 Braised chicken or duck soup and melon with lemon pickle      ไก ่หรอื เป็ดตุน๋ฟักมะนาวดอง 

 Spicy seafood hot soup      ตม้ย ารวมมติรทะเล 

 Braised pork sparerib soup with lettuce pickle  กระดกูหมอูอ่นตุน๋ผักกาดดอง   
 Clear chicken soup with potato    ตม้ซปุไกก่บัมันฝร่ัง 

 Braised pork rip with bamboo mushroom   ซปุเยือ่ไผก่ระดกูหมู 
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขา่รวมมติรทะเล 

 Braised pork rib soup with turnip   ซีโ่ครงหมตูุน๋หัวไชเถา้  

 
 

 
 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 

      E-mail:sales-co@s31hotel.com, www.s31hotel.com 

 

 
 

Graduated & Byenior Package 
International Buffet 1,050.- Baht /Per Person  

Menu A 

Including Soft drink 
 

European Soup: (Please select 1 item) 
 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 

 Corn cream soup     ครมีซปุขา้วโพด 

 Asparagus cream  soup     ครมีซปุหน่อไมฝ้ร่ัง 

 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 

 Pumpkin cream soup     ครมีซปุฟักทอง 

 Spinach cream soup     ครมีซปุผักโขม 

 Green pea cream soup     ครมีซปุขน้ถั่วลนัเตา 

 Potato cream soup     ครมีซปุมันฝร่ัง 

 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 

Curry Soup: (Please select 1 item) 

 Green curry with fish ball in coconut milk  แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากราย 

 Red curry with chicken or pork in coconut milk    แกงเผ็ดไก ่หรอื หมู 

 Roasted duck or grilled pork neck curry    แกงเผ็ดเป็ดย่าง หรอื หมยูา่ง 

 Curry chicken or pork with potato     แกงกระหรีไ่ก ่หรอื หมู 

 Green curry with chicken or pork     แกงเขยีวหวานไก ่หรอื หม ู 

 Red curry with fish ball and finger root    แกงเผ็ดลกูชิน้ปลากระชายฝอย 

 Papaya sweet and sour with shrimp    แกงสม้มะละกอกุง้ 

 Spicy vegetable sweet and sour with fish mullet  แกงสม้ผักรวมปลาชอ่น 

 Pork crispy mussaman curry    แกงมัสมั่นหมกูรอบ 

  Chicken or pork mussaman curry   แกงมัสมั่นไก ่หรอื หมู   

 Red thick curry with pork or chicken and long bean พะแนงหม ูหรอืไกก่บัถั่วฝักยาว 
Main Courses: Chicken, Pork: (Please select 2 items) 

 Stir fried chicken  with  cashew nut      ไกผั่ดเม็ดมะม่วงหมิพานต ์

 Stir fried  chicken with fish sauce        ไกร่วนน ้าปลา 

 Stir-fried  chicken or pork  with curry southern   ไก ่หรอื หม ูผัดพรกิแกงใต ้

 Stir-fried pork or chicken with chili paste and long bean  หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิขงิถั่วฝักยาว 

 Stir-fried pork stomach with  lettuce pickles    กระเพาะหมูผัดเกีย้มฉ่าย 

 Stir-fried pork or chicken with hot basil      หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิใบกระเพรา 

 Stir fried pork or chicken with green curry   หมหูรอืไกผั่ดพรกิเขยีวหวาน 

 Roasted pork rip with honey and vegetables  ซีโ่ครงหมอูบน ้าผึง้ยอดผัก 

 Stir fried pork or chicken with pickle bean curd  หมหูรอืไกผั่ดเตา้หูย้ี ้

 Stir fried spicy chicken with konjac    ไกผั่ดตม้ย าแหง้เสน้บกุ 

 Stir fried pork or chicken with lemon grass  หมหูรอืไกผั่ดตะไคร ้

 Baked chicken wing with glass noodle   ปีกไกอ่บวุน้เสน้ 

 Stir fried pork liver  with condiment   ตบัหมผัูดทรงเครือ่ง 

 Stir-fried pork or chicken  with Thai herb  and chili     หม ูหรอื ไก ่ผัดพรกิสมนุไพร 

 Stir-fried pork or chicken  roast with young pepper  หม ูหรอื ไก ่ผัดคัว่กลิง้พรกิไทยออ่น 

 Stir-fried chicken or pork with ginger   ไก ่หรอื หมผัูดขงิ 
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Graduated & Byenior Package 
International Buffet 1,050.- Baht /Per Person  

Menu A 

Including Soft drink 
 

 Stir-fried chicken or pork with oyster sauce  ไก ่หรอื หมผัูดน ้ามันหอย  
 Steamed chicken in lemon with chili   ไกน่ึง่มะนาว 

 Deep fried chicken or pork sweet & sour sauce  ไก ่หรอื หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน 
 Stir fried pork or chicken with vegetable oyster sauce หม ูหรอื ไกผั่ดผักรวมน ้ามันหอย 

 Stir-fried pork or chicken with black pepper  หมหูรอืไกผั่ดพรกิไทยด า 

 Sautéed sliced pork or chicken with sesame oil and vegetable หม ูหรอื ไกร่วนน ้ามันงายอดผัก 
Main Courses:  Seafood Thai food and western: (Please select 2 items) 

 Stir- fried squid or shrimp and glass noodle with vegetable ปลาหมกึ หรอื กุง้ผัดวุน้เสน้ผักรวม 

 Deep fried fish sweet and sour sauce   ปลาทอดซอสเปรีย้วหวาน 

 Stir-fried broccoli with shrimp oyster sauce  กุง้ผัดผักบล็อกโครีน่ ้ามันหอย 

 Stir-fried seafood with Thai herbs   ซฟีู๊ ดผัดฉ่ากระชายออ่น 

 Deep fried fish with trio chili sauce   ปลาทอดสามรส 

 Stir-fried macaroni with shrimp    มักกะโรนผัีดกุง้ 

 Deep fried fish with  bean paste oyster sauce  ปลาทอดเจีย๋นน ้ามันหอย 

 Baked seafood au gartine    ซฟีู๊ ดอบชสีไวนข์าว  

 Stir-fried vegetable with shrimp    ผัดผักรวมมติรกุง้ 

 Stir-fried fish ball with Pak Choy    ลกูชิน้กุง้ผัดผักไตห้วนั 

 Sautéed seafood with tarragon cream sauce  อาหารทะเลผัดซอสทารากอนครมี  

 Pan fried fish with lemon grass butter sauce  ปลาทอดซอสตะไคร ้เนยมะนาว 

 Seafood lasagna     ลาซานยา่ทะเล 

 Steamed fish with white wine cream sauce  ปลานึง่กบัซอสไวนข์าว 

 Pan fried fish with tomato lemon & olive oil sauce ปลาชปุไขท่อดกบัซอสมะนาว 

 Sautéed seafood lobster cream sauce   ซฟีู๊ ดผัดซอสกุง้ 

 Sautéed spaghetti seafood olio     สปาเก็ตตีซ้ฟีู๊ ดน ้ามันมะกอก  

Western Main Courses : (Please select 2 items) 

 Roasted chicken  with herb and vegetable    ไกอ่บเครือ่งเทศกบัผักรวม 

 Roasted chicken or pork  loin with Mexican pepper sauce  ไก ่หรอื หม ูอบ ซอสแม็กซกินั 

 Roasted chicken or pork loin with red wine sauce   ไก ่หรอื หมอูบ ซอสไวนแ์ดง 

 Roasted chicken or pork loin with mushroom sauce   ไก ่หรอื หมอูบราดซอสเห็ด 

 Roasted pork loin or chick with prune     หม ูหรอื ไก ่อบซอสลกูพรุน 

 Roasted  pork loin or chicken B.B.Q sauce    หม ูหรอืไกอ่บ ซอสบาบคีวิ 

 Roasted pork loin or chicken with mustard red wine sauce หม ูหรอืไกอ่บซอส มัสตราดไวนแ์ดง 

 Roasted chicken teriyaki sauce      ไกอ่บซอสเทอรยิาก ิ

 Roasted pork loin or chicken with pepper sauce     หม ูหรอื ไกอ่บราดซอสพรกิไทย 

 Roasted pork loin with apple sauce     หมอูบราดซอสแอปเป้ิล 

 Grilled mixed sausage        ไสก้รอกย่างซอส  

 Poached chicken curry cream sauce     ไกน่ึง่ซอสกระหรี ่

Includes: (Please select 1 item) 

 Steamed rice        ขา้วสวย 
 Fried rice with pork , chicken, Shrimp or ham      ขา้วผัดหม ูไก ่กุง้ หรอื แฮม 
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Graduated & Byenior Package 

International Buffet 1,050.- Baht /Per Person  
Menu A 

Including Soft drink 

   
Desserts 

 Mixed fresh fruit         ผลไมร้วม 

 Assorted cake      เคก้ นานาชนดิ 
 Caramel custard      คาราเมลคัสตารด์ 

 Fruit jelly      แยลลีผ่ลไม ้
 Bread pudding       เบรดพุดดิง้ 

Thai Sweet: (Please select 1 item) 
 Rice dumping in sweet coconut milk   บวัลอยสามส ี

 Boiled banana in sweet coconut milk   กลว้ยบวดช ี

 Boiled pumpkin in coconut milk    ฟักทองแกงบวช 
 Thai ruam mit in syrup      รวมมติรน ้าเชือ่ม 

 Saku tua dum       สาคถูั่วด า 
 Boiled taro in coconut milk    เผอืกแกงบวช 
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Graduated & Byenior Package 

International Buffet 1,150.- Baht/Per Person 
 Menu B 

Including Soft drink 

Appetizer: (Please select 4 items)  
 Assorted cold cuts & sausage    ไสก้รอกเย็นนานาชนดิ 

 Roasted pork loin with herbs    หมอูบกับเครือ่งเทศ 

 Roasted chicken with herbs    ไกอ่บกบัเครือ่งเทศ 

 Ham with cantaloupe salad    แฮมกับแคนตาลฟูสลดั 

 Potato salad with bacon crispy    สลดัมันกบัเบคอ่นกรอบ  

 Assorted German salad with vegetable pickle  สลดัใสก้รอกรวมกับผักดอง 

 Russian salad with roasted beef    สลดัรัสเซีย่นกบัเนือ้อบ 

 Macaroni with ham  salad    สลดัมักกะโรนกีับแฮม 

Includes: 
 Salad bar with dressing     สลดับารพ์รอ้มเดรสซิง่ 

 And bread & Butter     ขนมปังและเนย 

Thai Salad: (Please select 2 items) 
 Grilled pork neck spicy salad    ย าคอหมยูา่ง  

 Spicy grilled pork neck salad with papaya  สม้ต าคอหมยู่าง 
 Spicy minced chicken or pork salad with herb  ลาบไก ่หรอืลาบหมู 

 Spicy crispy  salad “S 31 Style “    ย าสามกรอบ 

 Deep fried papaya salad “ S 31 “    สม้ต าทอด S 31 
 Spicy chicken salad with row mango and chili paste ย าไกฉ่กี น ้าพรกิเผามะมว่งสด 

 Spicy mixed fish ball     ย าลกูชิน้ปลารวม 
 Spicy Vietnamese sausage salad    ย าหมยุอ 

 Spicy fried egg with ham    ย าไขด่าวหมูแฮม 
 Spicy squid salad     ย าปลาหมกึ 

 Spicy minced pork with peanut and chili   ย าแหนมสด 

 Spicy seafood salad     ย ารวมมติรทะเล 
 Grilled pork neck  with Thai herb   คอหมยูา่งน ้าตก 

 Spicy glass noodle with minced and shrimp  ย าวุน้เสน้กุง้กบัหมูสบั 
 Spicy tofu and shrimp, squid with Thai herb  พลา่เตา้หูกุ้ง้กับปลาหมกึ 

 Spicy minced pork or chicken and konjac   ลาบไกห่รอืหมใูสบ่กุ 

Thai Soup: (Please select 1 item)  
 Spicy chicken soup with coconut milk   ตม้ขา่ไก ่

 Spicy pork leg hot soup     ตม้แซบขาหมู 
 Braised pork sparerib soup with bitter melon   ตม้จดืมะระกระดกูหมอูอ่น 

 Spicy shrimp hot soup     ตม้ย ากุง้ 

 Braised chicken or duck soup and melon with lemon pickle     ไก ่หรอื เป็ดตุน๋ฟักมะนาวดอง 
 Spicy seafood hot soup      ตม้ย ารวมมติรทะเล 

 Braised pork sparerib soup with lettuce pickle  กระดกูหมอูอ่นตุน๋ผักกาดดอง   
 Clear chicken soup with potato    ตม้ซปุไกก่บัมันฝร่ัง 

 Braised pork rip with bamboo mushroom   ซปุเยือ่ไผก่ระดกูหมู 
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขา่รวมมติรทะเล 

 Braised pork rib soup with turnip   ซีโ่ครงหมตูุน๋หัวไชเถา้  
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Graduated & Byenior Package 

International Buffet 1,150.- Baht/Per Person 
Menu B 

Including Soft drink 

European Soup: (Please select 1 item) 
 Mushroom cream soup     ครมีซปุเห็ด 

 Corn cream soup     ครมีซปุขา้วโพด 

 Asparagus cream  soup     ครมีซปุหน่อไมฝ้ร่ัง 

 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 

 Pumpkin cream soup     ครมีซปุฟักทอง 

 Spinach cream soup     ครมีซปุผักโขม 

 Green pea cream soup     ครมีซปุขน้ถั่วลนัเตา 

 Potato cream soup     ครมีซปุมันฝร่ัง 

 Tomato cream soup     ครมีซปุมะเขอืเทศ 

Curry Soup: (Please select 1 item) 
 Green curry with fish ball in coconut milk  แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากราย 

 Red curry with chicken or pork in coconut milk    แกงเผ็ดไก ่หรอื หมู 

 Roasted duck or grilled pork neck curry    แกงเผ็ดเป็ดย่าง หรอื หมยูา่ง 

 Curry chicken or pork with potato     แกงกระหรีไ่ก ่หรอื หมู 

 Green curry with chicken or pork     แกงเขยีวหวานไก ่หรอื หม ู 

 Red curry with fish ball and finger root    แกงเผ็ดลกูชิน้ปลากระชายฝอย 

 Papaya sweet and sour with shrimp    แกงสม้มะละกอกุง้ 

 Spicy vegetable sweet and sour with fish mullet  แกงสม้ผักรวมปลาชอ่น 

 Pork crispy mussaman curry    แกงมัสมั่นหมกูรอบ 

  Chicken or pork mussaman curry   แกงมัสมั่นไก ่หรอื หมู   

 Red thick curry with pork or chicken and long bean พะแนงหม ูหรอืไกก่บัถั่วฝักยาว 
Main Courses: Chicken, Pork (Please select 2 items) 

 Stir fried chicken  with  cashew nut      ไกผั่ดเม็ดมะม่วงหมิพานต ์

 Stir fried  chicken with fish sauce        ไกร่วนน ้าปลา 

 Stir-fried  chicken or pork  with curry southern   ไก ่หรอื หม ูผัดพรกิแกงใต ้

 Stir-fried pork or chicken with chili paste and long bean  หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิขงิถั่วฝักยาว 

 Stir-fried pork stomach with  lettuce pickles    กระเพาะหมูผัดเกีย้มฉ่าย 

 Stir-fried pork or chicken with hot basil      หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิใบกระเพรา 

 Stir fried pork or chicken with green curry   หมหูรอืไกผั่ดพรกิเขยีวหวาน 

 Roasted pork rip with honey and vegetables  ซีโ่ครงหมอูบน ้าผึง้ยอดผัก 

 Stir fried pork or chicken with pickle bean curd  หมหูรอืไกผั่ดเตา้หูย้ี ้

 Stir fried spicy chicken with konjac    ไกผั่ดตม้ย าแหง้เสน้บกุ 

 Stir fried pork or chicken with lemon grass  หมหูรอืไกผั่ดตะไคร ้

 Baked chicken wing with glass noodle   ปีกไกอ่บวุน้เสน้ 

 Stir fried pork liver with condiment   ตบัหมผัูดทรงเครือ่ง 

 Stir-fried pork or chicken with Thai herb  and chili     หม ูหรอื ไก ่ผัดพรกิสมนุไพร 

 Stir-fried pork or chicken roast with young pepper  หม ูหรอื ไก ่ผัดคัว่กลิง้พรกิไทยออ่น 

 Stir-fried chicken or pork with ginger   ไก ่หรอื หมผัูดขงิ 
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Graduated & Byenior Package 

International Buffet 1,150.- Baht/Per Person 
Menu B 

Including Soft drink 

 Stir-fried chicken or pork with oyster sauce  ไก ่หรอื หมผัูดน ้ามันหอย  

 Steamed chicken in lemon with chili   ไกน่ึง่มะนาว 
 Deep fried chicken or pork sweet & sour sauce  ไก ่หรอื หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน 

 Stir fried pork or chicken with vegetable oyster sauce หม ูหรอื ไกผั่ดผักรวมน ้ามันหอย 

 Stir-fried pork or chicken with black pepper  หมหูรอืไกผั่ดพรกิไทยด า 
 Sautéed sliced pork or chicken with sesame oil and vegetable หม ูหรอื ไกร่วนน ้ามันงายอดผัก 

Main Courses: Seafood Thai food and western (Please select 2 items) 
 Stir- fried squid or shrimp and glass noodle with vegetable ปลาหมกึ หรอื กุง้ผัดวุน้เสน้ผักรวม 

 Deep fried fish sweet and sour sauce   ปลาทอดซอสเปรีย้วหวาน 

 Stir-fried broccoli with shrimp oyster sauce  กุง้ผัดผักบล็อกโครีน่ ้ามันหอย 

 Stir-fried seafood with Thai herbs   ซฟีู๊ ดผัดฉ่ากระชายออ่น 

 Deep fried fish with trio chili sauce   ปลาทอดสามรส 

 Stir-fried macaroni with shrimp    มักกะโรนผัีดกุง้ 

 Deep fried fish with  bean paste oyster sauce  ปลาทอดเจีย๋นน ้ามันหอย 

 Baked seafood au gartine    ซฟีู๊ ดอบชสีไวนข์าว  

 Stir-fried vegetable with shrimp    ผัดผักรวมมติรกุง้ 

 Stir-fried fish ball with Pak Choy    ลกูชิน้กุง้ผัดผักไตห้วนั 

 Sautéed seafood with tarragon cream sauce  อาหารทะเลผัดซอสทารากอนครมี  

 Pan fried fish with lemon grass butter sauce  ปลาทอดซอสตะไคร ้เนยมะนาว 

 Seafood lasagna     ลาซานยา่ทะเล 

 Steamed fish with white wine cream sauce  ปลานึง่กบัซอสไวนข์าว 

 Pan fried fish with tomato lemon & olive oil sauce ปลาชปุไขท่อดกบัซอสมะนาว 

 Sautéed seafood lobster cream sauce   ซฟีู๊ ดผัดซอสกุง้ 

 Sautéed spaghetti seafood olio     สปาเก็ตตีซ้ฟีู๊ ดน ้ามันมะกอก  

Western Main Courses: (Please select 2 items) 

 Roasted chicken  with herb and vegetable              ไกอ่บเครือ่งเทศกับผักรวม 

 Roasted chicken or pork  loin with Mexican pepper sauce  ไก ่หรอื หม ูอบ ซอสแม็กซกินั 

 Roasted chicken or pork loin with red wine sauce   ไก ่หรอื หมอูบ ซอสไวนแ์ดง 

 Roasted chicken or pork loin with mushroom sauce   ไก ่หรอื หมอูบราดซอสเห็ด 

 Roasted pork loin or chick with prune     หม ูหรอื ไก ่อบซอสลกูพรุน 

 Roasted  pork loin or chicken B.B.Q sauce    หม ูหรอืไกอ่บ ซอสบาบคีวิ 

 Roasted pork loin or chicken with mustard red wine sauce หม ูหรอืไกอ่บซอส มัสตราดไวนแ์ดง 

 Roasted chicken teriyaki sauce      ไกอ่บซอสเทอรยิาก ิ

 Roasted pork loin or chicken with pepper sauce     หม ูหรอื ไกอ่บราดซอสพรกิไทย 

 Roasted pork loin with apple sauce     หมอูบราดซอสแอปเป้ิล 

 Grilled mixed sausage        ไสก้รอกย่างซอส  

 Poached chicken curry cream sauce     ไกน่ึง่ซอสกระหรี ่

Includes: (Please select 1 item) 
 Steamed rice      ขา้วสวย 

 Fried rice with pork , chicken, Shrimp or ham    ขา้วผัดหม ูไก ่กุง้ หรอื แฮม   
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Graduated & Byenior Package 

International Buffet 1,150.- Baht/Per Person 
Menu B 

Including Soft drink 

Desserts 
 Mixed fresh fruit         ผลไมร้วม 

 Assorted cake      เคก้ นานาชนดิ 

 Caramel custard      คาราเมลคัสตารด์ 
 Fruit jelly      แยลลีผ่ลไม ้

 Bread pudding       เบรดพุดดิง้ 
Thai Sweet: (Please select 2 items) 

 Rice dumping in sweet coconut milk   บวัลอยสามส ี
 Boiled banana in sweet coconut milk   กลว้ยบวดช ี

 Boiled pumpkin in coconut milk    ฟักทองแกงบวช 

 Thai ruam mit in syrup      รวมมติรน ้าเชือ่ม 
 Saku tua dum       สาคถูั่วด า 

 Boiled taro in coconut milk    เผอืกแกงบวช 
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Graduated & Byenior Package 

Thai Buffet 950.- Baht/Per Person 

Menu A 
Including Soft drink 

Appetizers and Thai snacks: (Please select 2 items) 

 Grilled pork neck spicy salad    ย าคอหมยูา่ง  
 Spicy grilled pork neck salad with papaya  สม้ต าคอหมยู่าง 

 Spicy minced chicken or pork salad with herb  ลาบไก ่หรอืลาบหมู 
 Spicy crispy  salad “S 31 Style “    ย าสามกรอบ 

 Deep fried papaya salad “ S 31 “    สม้ต าทอด S 31 

 Spicy mixed fish ball     ย าลกูชิน้ปลารวม 
 Spicy Vietnamese sausage salad    ย าหมยุอ 

 Spicy fried egg with ham    ย าไขด่าวหมูแฮม 
 Spicy squid salad     ย าปลาหมกึ 

 Spicy seafood salad     ย ารวมมติรทะเล 
 Grilled pork neck  with Thai herb   คอหมยูา่งน ้าตก 

 Spicy glass noodle with minced and shrimp  ย าวุน้เสน้กุง้กบัหมูสบั 

Includes: 
 Assorted cold cut     ไสก้รอกนานาชนดิ 

 Salad bar with dressing     สลดัผักพรอ้มน ้าสลัด 
Chili dip: (Please select 1 item) 

 Boiled crab with minced pork in coconut milk and fresh vegetable ปหูลนกับผักสด 

 Red chili with ground pork and fresh vegetable  น ้าพรกิออ่งกบัผักสด 
 Dried chili dip with assorted fresh vegetable  น ้าพรกิตาแดงผักสด 

 Thai northern style chili sauce with fresh vegetable น ้าพรกิหนุ่มกับผักสด 
 Boiled bean paste with minced pork in coconut milk and fresh vegetable เตา้เจีย้วหลนกบัผักสด 

 Mango paste chili dip with fresh vegetable   น ้าพรกิมะมว่งผักสด 
Snack: (Please select 2 items) 

 Deep fried corn patties with pork   ทอดมันขา้วโพดกับหมบูด 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลากราย 
 Deep fried chicken wing in fish sauce   ปีกไกแ่ชน่ ้าปลาทอด 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะไสผั้กทอด 
 Deep fried minced chicken or pork on bread  ขมปังหนา้ไกห่รอืหมู 

 Deep fried wonton with pork     เกี๊ยวทอดใสห้มู 

 Deep fried sausage chili sauce    ใสก้รอกทอดกับซอสพรกิ 
 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 

Soup: (Please select 1 item)  
 Spicy chicken soup with coconut milk   ตม้ขา่ไก ่

 Spicy pork leg hot soup     ตม้แซบขาหมู 

 Braised pork sparerib soup with bitter melon   ตม้จดืมะระกระดกูหมอู่อน 
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขา่ทะเล 

 Braised chicken or duck soup and melon with lemon pickle ไก ่หรอื เป็ดตุน๋ฟักมะนาวดอง 
 Spicy seafood hot soup      ตม้ย ารวมมติรทะเล 

 Braised pork sparerib soup with lettuce pickle  กระดกูหมอูอ่นตุน๋ผักกาดดอง   
 Clear chicken soup with potato    ตม้ซปุไกก่บัมันฝร่ัง 

 Clear soup with minced pork and bean curd  แกงจดืเตา้หูห้มสูบั 

 Braised chicken with Chinese herb   ไกตุ่น๋ยาจนี 
 Braised pork rib soup with turnip   ซีโ่ครงหมตูุน๋หัวไชเถา้  
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Graduated & Byenior Package 

Thai Buffet 950.- Baht/Per Person 
Menu A 

Including Soft drink 

Curry Soup: (Please select 1 item) 
 Green curry with fish ball in coconut milk  แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากราย 

 Red curry with chicken or pork in coconut milk    แกงเผ็ดไก ่หรอื หมู 

 Roasted duck or grilled pork neck curry    แกงเผ็ดเป็ดย่าง หรอื หมยูา่ง 

 Curry chicken or pork with potato     แกงกระหรีไ่ก ่หรอื หมู 

 Green curry with chicken or pork     แกงเขยีวหวานไก ่หรอื หม ู 

 Red curry with fish ball and finger root    แกงเผ็ดลกูชิน้ปลากระชายฝอย 

 Papaya sweet and sour with shrimp    แกงสม้มะละกอกุง้ 

 Spicy vegetable sweet and sour with fish mullet  แกงสม้ผักรวมปลาชอ่น 

 Chicken or pork mussaman curry   แกงมัสมั่นไก ่หรอื หมู   

 Red thick curry with pork or chicken and long bean พะแนงหม ูหรอืไกก่ับถั่วฝักยาว 

Hot items: Chicken, Pork: (Please select 3 items) 
 Stir fried chicken  with  cashew nut      ไกผั่ดเม็ดมะม่วงหมิพานต ์

 Stir fried  chicken with fish sauce        ไกร่วนน ้าปลา 

 Stir-fried  chicken or pork  with curry southern   ไก ่หรอื หม ูผัดพรกิแกงใต ้

 Stir-fried pork or chicken with chili paste and long bean  หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิขงิถั่วฝักยาว 

 Stir-fried pork stomach with  lettuce pickles    กระเพาะหมูผัดเกีย้มฉ่าย 

 Stir-fried pork or chicken with hot basil      หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิใบกระเพรา 

 Stir fried pork or chicken with green curry   หมหูรอืไกผั่ดพรกิเขยีวหวาน 

 Roasted pork rip with honey and vegetables  ซีโ่ครงหมอูบน ้าผึง้ยอดผัก 

 Stir fried pork or chicken with pickle bean curd  หมหูรอืไกผั่ดเตา้หูย้ี ้

 Stir fried spicy chicken with konjac    ไกผั่ดตม้ย าแหง้เสน้บกุ 

 Stir fried pork or chicken with lemon grass  หมหูรอืไกผั่ดตะไคร ้

 Baked chicken wing with glass noodle   ปีกไกอ่บวุน้เสน้ 

 Stir fried pork liver  with condiment   ตบัหมผัูดทรงเครือ่ง 

 Stir-fried pork or chicken roast with young pepper  หม ูหรอื ไก ่ผัดคัว่กลิง้พรกิไทยออ่น 

 Stir-fried chicken or pork with ginger   ไก ่หรอื หมผัูดขงิ 
 Stir-fried chicken or pork with oyster sauce  ไก ่หรอื หมผัูดน ้ามันหอย  

 Steamed chicken in lemon with chili   ไกน่ึง่มะนาว 
 Deep fried chicken or pork sweet & sour sauce  ไก ่หรอื หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน 

 Stir fried pork or chicken with vegetable oyster sauce หม ูหรอื ไกผั่ดผักรวมน ้ามันหอย 

 Stir-fried pork or chicken with black pepper  หมหูรอืไกผั่ดพรกิไทยด า 
 Sautéed sliced pork or chicken with sesame oil and vegetable หม ูหรอื ไกร่วนน ้ามันงายอดผัก 
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Graduated & Byenior Package 
Thai Buffet 950.- Baht/Per Person 

Menu A 

Including Soft drink 
 

Hot items: Seafood (Please select 2 items) 
 Braised Pak Choy and fish ball soya sauce  ผักใตห้วนัน ้าแดงลกูชิน้กุง้  

 Deep fried fish sweet and sour fish   ปลาทอดผัดซอสเปรีย้วหวาน 
 Stir fried mixed vegetable with shrimp   ผัดผักรวมมติรกุง้ 

 Stir fried glass noodle with vegetable and shrimp  กุง้ผัดวุน้เสน้ผักรวม 

 Deep fried fish with ginger oyster sauce   ปลาเจีย๋นน ้ามันหอย 
 Sautéed fish mow with oyster sauce   กระเพาะปลาผัดแหง้ 

 Stir-fried seafood with chili and herb   ทะเลผัดฉ่ากระชายออ่น 
 Stir-fried seafood with curry powder   ซฟีู๊ ดผัดผงกระหรี ่ 

 Deep fried fish with celery  oyster sauce   ปลาผัดคืน่ไช ่

 Deep fried fish with chili sauce    ปลาทอดราดพรกิ 
 Steamed fish lemon chili sauce    ปลานึง่มะนาว 

 Steamed fish lemon plum or soya sauce   ปลานึง่บว๊ย หรอื ซอีิว้ 
Includes: (Please select 1 item) 

 Steamed rice      ขา้วสวย 

 Fried rice with pork , chicken, Shrimp or ham     ขา้วผัดหม ูไก ่กุง้ หรอื แฮม   
Desserts: (Please select 4 items) 

 Mixed fresh fruit         ผลไมร้วม 
 Assorted cake      เคก้ นานาชนดิ 

 Fruit jelly      แยลลีผ่ลไม ้
 Bread pudding       เบรดพุดดิง้ 

 Rice dumping in sweet coconut milk   บวัลอยสามส ี

 Boiled banana in sweet coconut milk   กลว้ยบวดช ี
 Boiled pumpkin in coconut milk    ฟักทองแกงบวช 

 Thai ruam mit in syrup      รวมมติรน ้าเชือ่ม 
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Graduated & Byenior Package 

Thai Buffet 1,050.- Baht/Per Person 

Menu B 
Including Soft drink 

Appetizers and Thai snacks: (Please select 2 items) 

 Grilled pork neck spicy salad    ย าคอหมยูา่ง  
 Spicy grilled pork neck salad with papaya  สม้ต าคอหมยู่าง 

 Spicy minced chicken or pork salad with herb  ลาบไก ่หรอืลาบหมู 
 Spicy crispy  salad “S 31 Style “    ย าสามกรอบ 

 Deep fried papaya salad “ S 31 “    สม้ต าทอด S 31 

 Spicy mixed fish ball     ย าลกูชิน้ปลารวม 
 Spicy Vietnamese sausage salad    ย าหมยุอ 

 Spicy fried egg with ham    ย าไขด่าวหมูแฮม 
 Spicy squid salad     ย าปลาหมกึ 

 Spicy seafood salad     ย ารวมมติรทะเล 
 Grilled pork neck  with Thai herb   คอหมยูา่งน ้าตก 

 Spicy glass noodle with minced and shrimp  ย าวุน้เสน้กุง้กบัหมูสบั 

Includes: 
 Assorted cold cut     ไสก้รอกนานาชนดิ 

 Salad bar with dressing     สลดัผักพรอ้มน ้าสลัด 
Chili dip: (Please select 1 item) 

 Boiled crab with minced pork in coconut milk and fresh vegetable           ปหูลนกับผักสด 

 Red chili with ground pork and fresh vegetable  น ้าพรกิออ่งกบัผักสด 
 Dried chili dip with assorted fresh vegetable  น ้าพรกิตาแดงผักสด 

 Thai northern style chili sauce with fresh vegetable น ้าพรกิหนุ่มกับผักสด 
 Boiled bean paste with minced pork in coconut milk and fresh vegetable เตา้เจีย้วหลนกบัผักสด 

 Mango paste chili dip with fresh vegetable   น ้าพรกิมะมว่งผักสด 
Snack: (Please select 2 items) 

 Deep fried corn patties with pork   ทอดมันขา้วโพดกับหมบูด 

 Deep fried fish patties     ทอดมันปลากราย 
 Deep fried chicken wing in fish sauce   ปีกไกแ่ชน่ ้าปลาทอด 

 Deep fried vegetable spring roll    ปอเป๊ียะไสผั้กทอด 
 Deep fried minced chicken or pork on bread  ขมปังหนา้ไกห่รอืหมู 

 Deep fried wonton with pork     เกี๊ยวทอดใสห้มู 

 Deep fried sausage chili sauce    ใสก้รอกทอดกับซอสพรกิ 
 Deep fried shumai     ขนมจบีทอด 

Soup: (Please select 1 item)  
 Spicy chicken soup with coconut milk   ตม้ขา่ไก ่

 Spicy pork leg hot soup     ตม้แซบขาหมู 

 Braised pork sparerib soup with bitter melon   ตม้จดืมะระกระดกูหมอูอ่น 
 Spicy seafood hot soup in coconut milk   ตม้ขา่ทะเล 

 Braised chicken or duck soup and melon with lemon pickle ไก ่หรอื เป็ดตุน๋ฟักมะนาวดอง 
 Spicy seafood hot soup      ตม้ย ารวมมติรทะเล 

 Braised pork sparerib soup with lettuce pickle  กระดกูหมอูอ่นตุน๋ผักกาดดอง   
 Clear chicken soup with potato    ตม้ซปุไกก่บัมันฝร่ัง 

 Clear soup with minced pork and bean curd  แกงจดืเตา้หูห้มสูบั 

 Braised chicken with Chinese herb   ไกตุ่น๋ยาจนี 
 Braised pork rib soup with turnip   ซีโ่ครงหมตูุน๋หัวไชเถา้  

 
 

 



For more information and reservation, please contact:, +66 (0)2 260 1111 Fax: +66 (0)2 259 7572 
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Graduated & Byenior Package 
Thai Buffet 1,050.- Baht/Per Person 

Menu B 

Including Soft drink 
Curry Soup: (Please select 1 item) 

 Green curry with fish ball in coconut milk  แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากราย 
 Red curry with chicken or pork in coconut milk    แกงเผ็ดไก ่หรอื หมู 

 Roasted duck or grilled pork neck curry    แกงเผ็ดเป็ดย่าง หรอื หมยูา่ง 

 Curry chicken or pork with potato     แกงกระหรีไ่ก ่หรอื หมู 

 Green curry with chicken or pork     แกงเขยีวหวานไก ่หรอื หม ู 

 Red curry with fish ball and finger root    แกงเผ็ดลกูชิน้ปลากระชายฝอย 

 Papaya sweet and sour with shrimp    แกงสม้มะละกอกุง้ 

 Spicy vegetable sweet and sour with fish mullet  แกงสม้ผักรวมปลาชอ่น 

 Chicken or pork mussaman curry   แกงมัสมั่นไก ่หรอื หมู   

 Red thick curry with pork or chicken and long bean พะแนงหม ูหรอืไกก่บัถั่วฝักยาว 
Hot items: Chicken, Pork (Please select 4 items) 

 Stir fried chicken  with  cashew nut      ไกผั่ดเม็ดมะม่วงหมิพานต ์

 Stir fried  chicken with fish sauce        ไกร่วนน ้าปลา 

 Stir-fried  chicken or pork  with curry southern   ไก ่หรอื หม ูผัดพรกิแกงใต ้

 Stir-fried pork or chicken with chili paste and long bean  หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิขงิถั่วฝักยาว 

 Stir-fried pork stomach with  lettuce pickles    กระเพาะหมูผัดเกีย้มฉ่าย 

 Stir-fried pork or chicken with hot basil      หมหูรอื ไก ่ผัดพรกิใบกระเพรา 

 Stir fried pork or chicken with green curry   หมหูรอืไกผั่ดพรกิเขยีวหวาน 

 Roasted pork rip with honey and vegetables  ซีโ่ครงหมอูบน ้าผึง้ยอดผัก 

 Stir fried pork or chicken with pickle bean curd  หมหูรอืไกผั่ดเตา้หูย้ี ้

 Stir fried spicy chicken with konjac    ไกผั่ดตม้ย าแหง้เสน้บกุ 

 Stir fried pork or chicken with lemon grass  หมหูรอืไกผั่ดตะไคร ้

 Baked chicken wing with glass noodle   ปีกไกอ่บวุน้เสน้ 

 Stir fried pork liver with condiment   ตบัหมผัูดทรงเครือ่ง 

 Stir-fried pork or chicken  roast with young pepper  หม ูหรอื ไก ่ผัดคัว่กลิง้พรกิไทยออ่น 

 Stir-fried chicken or pork with ginger   ไก ่หรอื หมผัูดขงิ 

 Stir-fried chicken or pork with oyster sauce  ไก ่หรอื หมผัูดน ้ามันหอย  
 Steamed chicken in lemon with chili   ไกน่ึง่มะนาว 

 Deep fried chicken or pork sweet & sour sauce  ไก ่หรอื หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน 

 Stir fried pork or chicken with vegetable oyster sauce หม ูหรอื ไกผั่ดผักรวมน ้ามันหอย 
 Stir-fried pork or chicken with black pepper  หมหูรอืไกผั่ดพรกิไทยด า 

 Sautéed sliced pork or chicken with sesame oil and vegetable หม ูหรอื ไกร่วนน ้ามันงายอดผัก 
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Graduated & Byenior Package 
Thai Buffet 1,050.- Baht/Per Person 

Menu B 

Including Soft drink 
 

Hot items: Seafood (Please select 2 items) 
 Braised Pak Choy and fish ball soya sauce  ผักใตห้วนัน ้าแดงลกูชิน้กุง้  

 Deep fried fish sweet and sour fish   ปลาทอดผัดซอสเปรีย้วหวาน 
 Stir fried mixed vegetable with shrimp   ผัดผักรวมมติรกุง้ 

 Stir fried glass noodle with vegetable and shrimp  กุง้ผัดวุน้เสน้ผักรวม 

 Deep fried fish with ginger oyster sauce   ปลาเจีย๋นน ้ามันหอย 
 Sautéed fish mow with oyster sauce   กระเพาะปลาผัดแหง้ 

 Stir-fried seafood with chili and herb   ทะเลผัดฉ่ากระชายออ่น 
 Stir-fried seafood with curry powder   ซฟีู๊ ดผัดผงกระหรี ่ 

 Deep fried fish with celery  oyster sauce   ปลาผัดคืน่ไช ่

 Deep fried fish with chili sauce    ปลาทอดราดพรกิ 
 Steamed fish lemon chili sauce    ปลานึง่มะนาว 

 Steamed fish lemon plum or soya sauce   ปลานึง่บว๊ย หรอื ซอีิว้ 
Includes: (Please select 1 item) 

 Steamed rice      ขา้วสวย 

 Fried rice with pork , chicken, Shrimp or ham    ขา้วผัดหม ูไก ่กุง้ หรอื แฮม   
Desserts: (Please select 4 items) 

 Mixed fresh fruit         ผลไมร้วม 
 Assorted cake      เคก้ นานาชนดิ 

 Fruit jelly      แยลลีผ่ลไม ้
 Bread pudding       เบรดพุดดิง้ 

 Rice dumping in sweet coconut milk   บวัลอยสามส ี

 Boiled banana in sweet coconut milk   กลว้ยบวดช ี
 Boiled pumpkin in coconut milk    ฟักทองแกงบวช 

 Thai ruam mit in syrup      รวมมติรน ้าเชือ่ม 
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