
 
 

PRIVATE DINNER MENU - CATCH FROM THE LAND 
THB 5,800 PER SET 

 

Complimentary 
Loaf & bread basket served with truffle butter and chicken liver pate pâté 

ขนมปังเสริฟ์คู่กบัเนยเหด็ทรฟัเฟิลและปาเต๊ะตบัไก่ 

Appetizer 
Eastern  

Chicken in crispy bag | Beef Wrapped | Crispy noodles with pork 
ถุงทองไก่ | เมีย่งค าเน้ือ | หมตูะกรอ้ 

or 
Western  

Potato, beef and chimichurri pintxos | Antipasto board | Mozzarella wings 
พนิทอสมนัฝรัง่และเน้ือกบัชมิชิรูี ่| แอนตปิาสโตบ้อรด์ | มอสซาเรลล่าวงิส ์

Soup 
Creamy chicken with wild rice soup in sourdough bread  

ซุปครมีขน้ไก่กบัขา้วบารเ์ลยใ์นขนมปังซาวดโ์ด 

Sharing Main Course 
Mixed Grilled Platter 

Chipotle BBQ chicken skewers | Rosemary lamb chop | Austrian beef tenderloin | Mexican BBQ pork rib  
ไก่ย่างชโิปวท์บารบ์คีวิ | ขาแกะยา่งโรสแมรี ่| เน้ือสนัในออกเตรเลยี | ซีโ่ครงหมยูา่งเมก็ซกินับารบ์คีวิ 

Side Dish 
(Please select 3 choices) 

Roasted herb root vegetable, Sautéed green asparagus, Sautéed shiitake mushroom, Sautéed broccoli, 
Sautéed prosciutto green asparagus, Bacon potato au gratin, Baked potato with bacon & sour cream, 

Mushroom risotto, Garlic & butter fried rice 
ผกัรวมย่าง, หน่อไมฝ้รัง่ผดัเนย, เหด็ชติาเกะผดัเนย, บลอ็คโคลีผ่ดัเนย, โพรเชตโตก้บัหน่อไมฝ้รัง่ผดัเนย, มนัฝรัง่อบชสี,  

มนัฝรัง่อบกบัเบคอนและซาวดค์รมี, รซีอตโตเ้หด็, ขา้วผดักระเทยีมและเนย 
Sauce  

Bearnaise sauce | Pepper corn sauce | Steak village sauce | Chilli & tamarind sauce    
ซอสเบอรเ์นส | ซอสพรกิไทยด า | ซอสสเต๊ก | น ้าจิม้แจ่ว  

Dessert  
Chocolate fruits tart & lime sorbet served with Chamomile tea  

 ชอคโกแลตฟรุ๊ดทารต์ และซอรเ์บทมะนาว เสริฟ์คู่กบัชาคาโมไมล ์
 

Add seafood platter เพิม่ซฟีู้ดแพลตเตอร ์ THB 2,900 
Add private chef & butler เพิม่เชฟส่วนตวัและบทัเลอร ์ THB 2,900 
Add a bottle of prosecco เพิม่โพรเซโก ้ THB 1,590 

*All prices are exclusive of 10% service charge and applicable 7% VAT. 
 



 
 

PRIVATE DINNER MENU - CATCH FROM THE SEA 
THB 6,900 PER SET 

 

Complimentary 
Loaf & bread basket served with truffle butter and chicken liver pate pâté 

ขนมปังเสริฟ์คูก่บัเนยเหด็ทรฟัเฟิลและปาเต๊ะตบัไก่ 

Appetizer 
Eastern  

Wrapped prawn in crispy noodles | Sea salt baked mussel | Fresh sardine wrapped 
กุง้โสร่ง | หอยอบเกลอื | เมีย่งปลาท ู

or 
Western  

Prawn cocktails | Pepper caponata & sardine bruschetta | Baked local scallop with seafood chowder 
คอกเทลกุง้ | เปปเปอรค์าโปนาตา้และบเูชตตา้ปลาซาดนี | ซุปขน้หอยเชลลอ์บและทะเล 

Soup 
Seafood bisque in puff pastry 

ซฟู้ีดบสิกซุ์ปในแป้งพฟั 

Sharing Main Course 
Mixed Grilled Platter 

Rock lobster | Tiger prawn | Sea bass fillet | Blue crab | Large squid | Clams & mussels Pot 
กัง้กระดาน | กุง้ลายเสอื | ปลากะพง | ปมูา้ | ปลาหมกึกลว้ย | หอยตลบัและหอยแมลงภูอ่บ 

Side Dish 
(Please select 3 choices) 

Roasted herb root vegetable, Sautéed green asparagus, Sautéed shiitake mushroom, Sautéed broccoli, 
Sautéed prosciutto green asparagus, Bacon potato au gratin, Baked potato with bacon & sour cream, 

Mushroom risotto, Garlic & butter fried rice 
ผกัรวมยา่ง, หน่อไมฝ้รัง่ผดัเนย, เหด็ชติาเกะผดัเนย, บลอ็คโคลีผ่ดัเนย, โพรเชตโตก้บัหน่อไมฝ้รัง่ผดัเนย, มนัฝรัง่อบชสี,  

มนัฝรัง่อบกบัเบคอนและซาวดค์รมี, รซีอตโตเ้หด็, ขา้วผดักระเทยีมและเนย 
Sauce  

Chilli & lime sauce | Cocktail sauce | Marine green sauce | Lime wedged   
น ้าจิม้ซฟู้ีด | ซอสคอกเทล | ซอสมารร์นีกรนี | มะนาว  

Dessert  
Non-baked mango passion cheese cake & seasonal fruits served with Chamomile tea 

นอนเบคชสีเคก้มะม่วงและเสาวรส กบัผลไมส้ด เสริฟ์คูก่บัชาคาโมไมล ์

 

Add private chef & butler เพิม่เชฟสว่นตวัและบทัเลอร ์ THB 2,900 
Add a bottle of prosecco เพิม่โพรเซโก ้ THB 1,590 

*All prices are exclusive of 10% service charge and applicable 7% VAT. 
 



 
 

PRIVATE DINNER MENU - CATCH FROM THE LAND & SEA 
THB 6,900 PER SET 

 

Complimentary 
Loaf & bread basket served with truffle butter and chicken liver pate pâté 

ขนมปังเสริฟ์คู่กบัเนยเหด็ทรฟัเฟิลและปาเต๊ะตบัไก่ 

Appetizer 
Pepper caponata & sardine bruschetta | Beef Wrapped | Sea salt baked mussel 

เปปเปอรค์าโปนาตา้และบูเชตตา้ปลาซาดนี | เมีย่งค าเน้ือ | หอยอบเกลอื 

Soup 
Gazpacho soup 
ซุปเยน็กซัปาโช่ 

Sharing Main Course 
Mixed Grilled Platter 

Tiger prawn | Sea bass fillet | Large squid | Chipotle BBQ chicken skewers 
Austrian beef tenderloin | Mexican BBQ pork rib  

กุง้ลายเสอื | ปลากะพง | ปลาหมกึกลว้ย | ไก่ย่างชโิปวท์บารบ์คีวิ | เน้ือสนัในออกเตรเลยี | ซีโ่ครงหมยู่างเมก็ซกินับารบ์คีวิ 
Side Dish 

(Please select 3 choices) 
Roasted herb root vegetable, Sautéed green asparagus, Sautéed shiitake mushroom, Sautéed broccoli, 
Sautéed prosciutto green asparagus, Bacon potato au gratin, Baked potato with bacon & sour cream, 

Mushroom risotto, Garlic & butter fried rice 
ผกัรวมย่าง, หน่อไมฝ้รัง่ผดัเนย, เหด็ชติาเกะผดัเนย, บลอ็คโคลีผ่ดัเนย, โพรเชตโตก้บัหน่อไมฝ้รัง่ผดัเนย, มนัฝรัง่อบชสี,  

มนัฝรัง่อบกบัเบคอนและซาวดค์รมี, รซีอตโตเ้หด็, ขา้วผดักระเทยีมและเนย 
Sauce  

Chilli & lime sauce | Pepper corn sauce | Steak village sauce | Chilli & tamarind sauce    
น ้าจิม้ซฟีู้ด | ซอสพรกิไทยด า | ซอสสเต๊ก | น ้าจิม้แจ่ว  

Dessert  
Mango yogurt parfait served with Chamomile tea  

พารเ์ฟตม์ะม่วงโยเกริต์ เสริฟ์คู่กบัชาคาโมไมล ์

 

Add seafood platter เพิม่ซฟีู้ดแพลตเตอร ์ THB 2,900 
Add private chef & butler เพิม่เชฟส่วนตวัและบทัเลอร ์ THB 2,900 
Add a bottle of prosecco เพิม่โพรเซโก ้ THB 1,590 

*All prices are exclusive of 10% service charge and applicable 7% VAT. 
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