New Year's Eve
Adult Price 3,999++ THB / Child 1,950 ++ THB

Mediterranean & Seafood BBQ
บารบีคิวนานาชาติ สเปน และซีฟูด

Crab on iceboat
ปูบนเรือนํ้าแข็ง
Snow crabs, Blue, black &sea crabs

ปูหิมะ ปูมา ปูดํา และปูดาว
Lime spicy sauce, Chili sauce, green lime marinade sauce,
lime wedge, tabasco and Cocktails sauce

นํ้าจิ้มซีฟูด, ซอสพริก, ซอสหมักมะนาวเขียว, มะนาว, ซอสทาบาสโกและค็อกเทล
Import &Thai fresh oyster

หอยนางรมนําเขาและหอยนางรมสดไทย
Acacia leaf, Chili paste, garlic, chili, fried shallot, lime wedge,
green &red tabasco and shallot red wine vinegar

ใบกระถิน, นํ้าพริกเผา, กระเทียม, พริก, หอมแดงทอด, มะนาวฝาน,
ซอสทาบาสโกเขียวและแดงและนํ้าสมสายชูไวนแดงผสมหอมแดง
Fresh Salmon, Tuna saku &Yellow tails

แซลมอนสด ทูนาสากู และหางเหลือง
Soy sauce, Wasabi, carrot & turnip Julian and ginger pickle

ซอสถั่วเหลือง วาซาบิ แครรอตและหัวผักกาดจูเลียนและขิงดอง

Fresh Salad (Chef live)
สลัดสด
Organic salad Leaves &Vegetable selects

สลัดออรแกนิก ใบและผัก
Mixed Sauce & dressing

ซอสผสมและนํ้าสลัด
Caesar sauce, thousand sauce & Sesame mayo sauce
Honey Passion dressing, Balsamic dressing Italian dressing

หอยนางรมนําเขาและหอยนางรมสดไทย
Acacia leaf, Chili paste, garlic, chili, fried shallot, lime wedge,
green &red tabasco and shallot red wine vinegar

ซอสซีซาร ซอสเทาซันไอแลนด และซอสงามาโย
นํ้าสลัดเสาวรส นํ้าสลัดบัลซามิก นํ้าสลัดอิตาเลี่ยน

Healthy seed
เมล็ดพันธุเพื่อสุขภาพ
Pumpkin seed, Chia seed &Sunflower seed

เมล็ดฟกทอง เมล็ดเจีย และเมล็ดทานตะวัน
Meat &Cheese

เนื้อสัตวและชีส
Roasted beef, pulled pork, pulled chicken, smoked salmon,
poached prawn, squids, seared scallop

เนื้อ หมูไกฉีก แซลมอนรมควัน กุงลวก ปลาหมึก หอยเชลล

Fruit
ผลไม
Avocado, Passion fruit, Chestnut, Melon, Mango, Pineapple, Strawberry and berry

อาโวคาโด เสาวรส เกาลัด เมลอน มะมวง สับปะรด สตรอวเบอรรีและเบอรรี

Roast Carving &Seafood BBQ (Chef live)
ยางคารฟวิ่งและบารบีคิวซีฟูด
Austrian whole Rack of Beef, butter fresh herb

เนื้อชั้นออสเตรีย เนยสดสมุนไพร
Whole Rib of Pork BBQ

ซี่โครงหมูบารบีคิว

Whole Mackerel Fish, white wine caper garlic herb

ปลาแมคเคอเรลทั้งตัว เคเปอร ไวนขาว กระเทียมสมุนไพร
Mushroom gravy, green peppercorn gravy and Classic gravy

เกรวี่เ ห็ด เกรวี่พริกไทยเขียว และเกรวี่คลาสสิค
Side Dishes

เครื่องเคียง
Sautéed green asparagus, sauteed baby potato bacon and garlic and
sauteed root vegetable garlic, herb

หนอไมฝรั่งเขียวผัด เบคอนมันฝรั่งผัด กระเทียม และผัดกระเทียมรากผักสมุนไพร

Soup
ซุป
Assorted bread and roll

ขนมปงและโรลคละแบบ
Seafood lobster bisque soup

ซุปกุงล็อบสเตอรทะเล
Crispy bread butter garlic herb

ขนมปงเนยกระเทียมสมุนไพร

Seafood BBQ (Chef live)
บารบีคิวซีฟูด
Seafood |

อาหารทะเล

Canadian lobster, sea prawn and river prawn, green mussel, scallop,
rock lobster, large squids, sea & black crabs

แคนาดาล็อบสเตอร กุงทะเล กุงแมนํ้า หอยแมลงภู หอยเชลล กั้งกระดาน ปลาหมึกขนาดใหญ ปูทะเลและปูดํา
Vegetable |

ผัก

Sweet corn cob, Vegetable Skewer and Mushroom

ขาวโพดหวาน มันอบ ผักเสียบไม และเห็ด
Lime spicy sauce, chili sauce, green lime marinade sauce, lime wedge,
tabasco, chili sauce, cocktail sauce, butter lemon sauce, tamarind sauce and BBQ sauce

นํ้าจิ้มซีฟูด, ซอสพริก, ซอสหมักมะนาวเขียว, มะนาว, ทาบาสโก, ซอสพริก,
ซอสค็อกเทล, ซอสเนยมะนาว, ซอสมะขามและซอสบารบีคิว

Main Dish
อาหารหลัก
Apple Cranberry Stuffed Pork Roast

หมูยางยัดไสแครนเบอรรีแอปเปล
Duck breast stuffed spinach cotta cheese

อกเปดยัดไสชีสริคอตตาผักโขม
Seabass, lemon spices

ปลากะพง เครื่องเทศมะนาว
Poached prawn, white wine garlic

กุงกระเทียมไวนขาว
Seafood cannelloni

แคนเนลโลนี่ทะเล
Seafood Baked tomato rice

ขาวอบซีฟูดมะเขือเทศ

Desserts
ของหวาน
Italian Cannoli Italian Cannoli churros (Chef live)

คานโนลีอิตาลี คาโนลีอิตาลี ชูรโรส
Cinnamon brown sugar, white sugar, icing sugar and cocoa powder

นํ้าตาลทรายแดงอบเชย นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลไอซิ่ง และผงโกโก
Butter cream, Almond cream, green tea cream, chocolate cream and vanilla cream

บัตเตอรครีม ครีมอัลมอนด ครีมชาเขียว ครีมช็อกโกแลต และครีมวานิลลา
Fresh mango, fresh strawberry, fresh passion fruits

มะมวงสด สตรอวเบอรรีสด เสาวรสสด
Chocolate sauce, strawberry sauce, Vanilla sauce, milk butter sauce and caramel sauce

ซอสช็อกโกแลต ซอสสตรอวเบอรรี ซอสวานิลลา ซอสเนยนม และซอสคาราเมล
White Chocolate Strawberry Cupcakes

ไวทช็อกโกแลตสตรอวเบอรรีคัพเคก
Berry cheesecake

เบอรรีชีสเคก

Coconut Cake

เคกมะพราว
Butter roll, orange glaze

บัตเตอรโรลเคลือบสม
Assorted pudding

พุดดิ้งนานาชนิด
Assorted panna cotta

พานาคอตตานานาชนิด
Mini fruits tarts

ทารตผลไมมินิ
Seasonal fruits platter

ผลไมตามฤดูกาล

