
Beef / มีสวนผสมของเนื้อ        Dairy / มีสวนผสมของนม                    Eggs / มีสวนผสมของไข          Nuts / มีสวนผสมของถั่ว       
Pork / มีสวนผสมของหมู         Seafood / มีสวนผสมของอาหารทะเล        Vegan / อาหารวีแกน            Vegetarian / อาหารมังสวิรัติ

EGG CORNER / อาหารเชาประเภทไข
Two fresh farm eggs
Prepared to your liking (fried, poached, scrambled, boiled, omelette)
อาหารเชาประเภทไขแบบที่คุณชื่นชอบ
ไขดาว ไขดาวน้ำ ไขกวน ไขตม ไขเจียวแบบฝรั่ง
   
Three egg omelette or egg white omelette
Choice of cheese, smoked ham, capsicums, mushrooms, chilli, tomato or onions
ไขเจียวแบบฝรั่งหรือไขขาวเจียวแบบฝรั่ง
เลือกใสเนยแข็ง หมูแฮมรมควัน พริกหวานฝรั่ง พริก มะเขือเทศ หรือหัวหอมใหญ

Your choice of bacon, chicken or pork sausage
grilled tomato, hash brown, baked beans
อาหารเชาประเภทไข เสิรฟกับเบคอน ไสกรอกไกและหมู
มะเขือเทศยาง มันฝรั่งบดทอด และถั่วอบ

HEALTHY CORNER / อาหารเชาเพื่อสุขภาพ
Strawberry and cinnamon crunch, corn flakes, all-bran,
Special K fitness, rice crispies and coco pops served with whole,
skimmed, almond milk or soy milk
อาหารเชาธัญพืชรสสตรอเบอรรี่และอบเชย คอรนเฟล็ก ออล-แบรน สเปเชี่ยล เค
ไรซคริสพี้และโคโคพ็อพส เสิรฟกับนมสด นมพรองมันเนย นมอัลมอนดหรือนมถั่วเหลือง

Bircher muesli with strawberry, apricot compote
อาหารเชามูสลี่ใสสตรอเบอรรี่ และแอปริคอตเชื่อม

Traditional hot oatmeal porridge with pineapple and banana
ขาวโอตรสธรรมชาติ เสิรฟกับสับปะรดและกลวย

Traditional hot or cold oatmeal, raspberry with almond milk
ขาวโอตรสธรรมชาติ เสิรฟกับราสเบอรรี่และนมอัลมอนด รอน หรือเย็น

Yoghurt, banana, blueberry, raspberry, walnuts and matcha green tea powder
โยเกิรตรสธรรมชาติเสิรฟกับ กลวยหอม บลูเบอรรี่ ราสเบอรรี่ วอลนัท และผงชาเขียว

Quinoa salad with mango, watermelon and cucumber
สลัดธัญพืชมะมวง แตงโมและแตงกวา

YOGHURTS / โยเกิรต
Plain, fruit or low fat
โยเกิรตรสธรรมชาติ รสผลไม หรือไขมันต่ำ 

A LA CARTE BREAKFAST / อาหารเชาตามสั่ง
served from 06:00 to 10:30 hours / บริการตั้งแตเวลา 06.00 ถึง 10.30 น.

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
หากทานมีอาการแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงกับพนักงานของเราเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม

All prices are in Thai baht subject to 10% service charge and applicable government tax. / ราคาอาหารยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม



CHEESE AND COLD CUTS / เนยแข็งและเนื้อเย็นตางๆ
Cheddar, Emmenthal, Bleu, or Brie
เนยแข็งเชดดา เอ็มเม็นทอล บลู หรือบรี

Pork ham, chicken ham, salami, or smoked salmon
แฮมเนื้อหมู แฮมเนื้อไก ซาลามี่ หรือปลาแซลมอนรมควัน

THAI SPECIALTIES / อาหารเชาแบบไทย
Khao tom
Boiled rice with chicken, pork or prawn with soft boiled egg
ขาวตม
ขาวตมไก หมู หรือกุง ใสไข

Congee
Rice porridge with chicken, pork or prawn with soft boiled egg
โจก
โจกไก หมู หรือกุง ใสไข

Khao phad poo
Fried rice with crab meat
ขาวผัดปู

Phad Thai
Stir fried noodle Thai style with prawns
ผัดไทยใสกุง

Phad puk ruam 
Stir fried mixed vegetables
ผัดผักรวม

Fish maw soup
With chicken, shiitake mushrooms and vegetables
ซุปกระเพาะปลา
ใสไก เห็ดชิตาเกะ และผัก

Wok fried chicken or pork 
With garlic sauce, served with steamed rice
ไกทอด หรือหมูทอด
เสิรฟพรอมซอสกระเทียม และขาวสวย

SWEET CORNER / ขนมหวาน
American pancakes, Chantilly cream and maple syrup
แพนเคกสไตลอเมริกัน เสิรฟพรอมกับครีมและน้ำเชื่อมเมเปล

Waffle with berry compote and Chantilly cream
วาฟเฟลสไตลอเมริกัน เสิรฟพรอมกับลูกเบอรรี่เชื่อม และวิปปงครีม

A LA CARTE BREAKFAST / อาหารเชาตามสั่ง
served from 06:00 to 10:30 hours / บริการตั้งแตเวลา 06.00 ถึง 10.30 น.

Beef / มีสวนผสมของเนื้อ        Dairy / มีสวนผสมของนม                    Eggs / มีสวนผสมของไข          Nuts / มีสวนผสมของถั่ว       
Pork / มีสวนผสมของหมู         Seafood / มีสวนผสมของอาหารทะเล        Vegan / อาหารวีแกน            Vegetarian / อาหารมังสวิรัติ

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
หากทานมีอาการแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงกับพนักงานของเราเพื่อแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสม

All prices are in Thai baht subject to 10% service charge and applicable government tax. / ราคาอาหารยังไมรวมคาบริการ 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม



TWO EGGS 'ANY STYLE'
(fried, poached, scrambled, boiled, omelette) 
อาหารเชาประเภทไขที่คุณชื่นชอบ

(ไขดาว ไขดาวน้ำ ไขกวน ไขตม และไขเจียวฝรั่ง)

THREE EGG OMELETTE OR EGG WHITE
OMELETTE
Choice of cheese, smoked ham (P),
capsicums, mushrooms, chilli, tomato or onions
ไขมวนแบบฝรั่ง หรือไขขาวมวน 
เลือกสั่งไขมวนใสชีส หมูรมควัน พริกหวานฝรั่ง

เห็ด พริก มะเขือเทศ หรือหัวหอมใหญ

EGGS BENEDICT
Traditional muffin, poached eggs, ham (P), 
or smoked salmon with black caviar,
hollandaise gratin
ไขดาวน้ำวางบนขนมปงมัฟฟนอบ ราดซอสฮอลแลนเดซ 
และหมูแฮม หรือปลาแซลมอนรมควัน กับไขปลาคาเวียรดำ
 
YOUR CHOICE OF SIDE DISHES
Crispy bacon (P), ham (P),
pork sausage (P) or chicken sausage, 
hash browns, roasted herb potatoes,
grilled tomatoes or garlic, sautéed mushroom
เครื่องเคียงสำหรับ อาหารเชาแบบที่คุณชื่นชอบ

เบคอน หมูแฮม ไสกรอกหมูคัมเบอรแลนด หรือไสกรอกไก

มันฝรั่งบดทอด มันฝรั่งอบสมุนไพร มะเขือเทศยาง หรือกระเทียม เห็ดผัดเนย

GRIDDLED BREAKFAST MINI STEAK 120 G 
Roasted spice potatoes and garlic, thyme, mushroom
สเต็กเนื้อยาง (น้ำหนัก 120 กรัม)

เสิรฟกับมันฝรั่งอบเครื่องเทศและกระเทียม เห็ดผัดเนยกับใบไทม

KHAO TOM
Boiled rice with chicken,
pork or prawn and soft egg
ขาวตมไก หมู หรือกุง ใสไข

CONGEE
Rice porridge with chicken,
pork or prawn and soft egg
โจกไก หมู หรือกุงใสไข

PHAD THAI GOONG
Sautéed noodles Thai style with prawns
กวยเตี๋ยวผัดไทยกุง

KAO PHAD / KHAO PHAD JAY (V)
Fried rice with chicken, pork or prawns / vegetables 
ขาวผัดไก หมู หรือกุง / ผัก

Soft drinks:  Coke / Coke Light / Coke Zero / Fanta Orange
                  / Sprite / Soda
น้ำอัดลม : โคก / โคกไลท / โคกซีโร / แฟนตาน้ำสม / สไปรท / โซดา

Water : Minere / Perrier
น้ำดื่ม : น้ำแรมิเนเร / น้ำแรเปอริเอ

Juice: Orange / Pineapple / Lime
น้ำผลไม: น้ำสม / น้ำสับปะรด / น้ำมะนาว

Coffee: Black coffee / Espresso / Cappuccino / Café latte 
             / Hot chocolate
กาแฟ: กาแฟดำ / เอสเพรสโซ / คาปูซิโน / ลาเต / ซอคโกแลตรอน

Tea: French Earl Grey / Emperor Sencha / Chamomile 
        / Moroccan Mint Tea / Imperial Oolong
ชา: เฟรนช เอิรล เกรย / ชาเขียว เอมเพอรเรอร เซนชะ / 
     ขาคาโมมายล / ชามินทโมรอคโค / ชาอูหลง

WESTERN BREAKFAST
อาหารเชาแบบตะวันตก

ASIAN TREATS
อาหารเชาแบบตะวันออก

A LA CARTE BREAKFAST / อาหารเชาตามสั่ง
served from 06:00 to 10:30 hours / บริการตั้งแตเวลา 06.00 ถึง 10.30 น.

SPECIALTIES FOR CLUB INTERCONTINENTAL
เมนูพิเศษสำหรับคลับ อินเตอรคอนติเนนตัล

BEVERAGES
เครื่องดื่ม



Mozzarella and Tomato, 
Basil Pesto on Mini Baguette
แซนดวิชชีสมอสซาเรลลาและมะเขือเทศ

Smoked Salmon
แซนวิชปลาแซลมอนและเคปเปอรมายองเนส

Chicken Caesar Sandwich
แซนดวิชไกซอสซีซาร

Prawn Thermidor Quiche
พายกุงเทอรมิดอร

Vegetables Ratatouille
Pissaladiere
ทารตสตูวผัก

Lychee Chocolate Cake
เคกช็อกโกแลตลิ้นจี่

Lychee Green Tea Cake
เคกชาเขียวลิ้นจี่

Lychee Cheese Cake
ลิ้นจี่ชีสเคก

Strawberry Red Velvet Slice
เคกสตรอวเบอรรีเรดเวลเวท

Strawberry Almond Cake
เคกอัลมอนดสตรอวเบอรรี

Strawberry Cream Puff
สตรอเบอรรีครีมพัฟ

Strawberry Scone
สตรอเบอรรีสโคน

Jam and Cream
แยมผลไมและครีม

Premium Tea Selection
ชาที่คุณชื่นชอบ

English Breakfast Tea
Classic and full-bodied with
light floral undertones.
ชาอิงลิช เบรกฟาสต

French Earl Grey
A fragrant variation of the great
classic, delicately infused with
citrus fruits and French blue
cornflowers.
ชาเอิรล เกรย ฝรั่งเศส

Emperor Sencha
This invigorating Japanese green tea
is ideal during or after a meal,
as it is rich in vitamin C and
contains little theine.
ชาเขียวญี่ปุน

Moroccan Mint Tea
A great favourite, this fine green tea
is perfectly blended with suave and
strong Sahara mint.
ชาโมร็อกโคผสมมิ้นต

Chamomile
Soft and soothing, boasting a rich
honey aroma and yielding a golden,
theine-free cup.
ชาคาโมไมล

LYCHEE STRAWBERRY HIGH TEA SET
เมนูชุดน้ำชายามบาย

From 14:30 to 17:30 hours / บริการตั้งแตเวลา 14:30 – 17:30 น.

BAHT 550 FOR ONE PERSON
ราคา 550 บาท สำหรับ 1 ทาน

BAHT 850 FOR TWO PERSONS
ราคา 850 บาท สำหรับ 2 ทาน

Grand Wedding Tea
A festive TWG Tea to celebrate
life’s momentous occasions,
this black tea is blended with
sunflowers and exotic fruits.
ชาผสมเมล็ดทานตะวันกลิ่นผลไม

1837 Black Tea
TWG Tea’s renowned
signature tea, 1837 Black
is a unique blend of black tea
with notes of fruits and flowers.
ชากลิ่นผลไมและดอกไม

Imperial Oolong
A well-balanced and flavourful
semi-fermented TWG tea with
a sweet and fruity savour and
a divine, lingering aftertaste.
ชาอูหลง

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
หากทานแพอาหาร หรือตองการอาหารเพื่อสุขภาพ กรุณาแจงกับพนักงานของเรา เพื่อแนะนำอาหารที่เหมาะสม

All prices are in Thai baht and subject to 10% service charge and applicable government tax.
ราคายังไมรวมคาบริการ 10%และภาษีมูลคาเพิ่ม



APPETISERS / อาหารเรียกน้ำยอย

Caesar Salad Croutons,Bacon,Shaved Parmesan (p)(d)(e)
ซีซารสลัด ใสขนมปงกรอบ เบคอน และพารเมซานชีน

Assorted Cold Cuts, Grissini (p)
เนื้อเย็นตางๆ เสิรฟกับขนมปง

Smoked Salmon, Lemon, Capers (s)
แซลมอนรมควัน

Assorted Salad, Balsamic Dressing (b)
สลัดซอสบัลซามิก

SAVOURY / อาหารคาว

Bruschetta Tomato, Basil, Balsamic Cream
ขนมปงอบกรอบกับมะเขือเทศ ใบโหรพา และบัลซามิกครีม

Assorted Sushi Roll (s)
ซูชิรวม

Chicken Cordon Bleu (d)(e)
ไกทอดกอรดงเบลอ (ไกหอชีสชุบเกล็ดขนมปงทอด)

Vegetable Samosa (v)
ซาโมซาไสผัก

Fish Finger, Tartare Sauce (s)(d)(e)
ปลาชุบเกล็ดขนมปงทอด เสิรฟกับทารทารซอส

DESSERTS / ขนมหวาน

Carrot Cake (e)(d)
เคกแครอท 

Tiramisu (e)(d)
เคกทีรามิส ุ

Blueberry Cheese Cake (e)(d)
บลูเบอรรี่ขีสเคก

Fruit Tartlet (e)(d)
ทารตผลไม

EVENING COCKTAIL  / อีฟนิ่งคอกเทล
17:30 - 19:30 hours / บริการตั้งแตเวลา 17.30 ถึง 19.30 น.

(a) ALCOHOL     (b) BEEF     (d) DAILY     (e) EGGS     (p) PORK     (s) SEAFOOD      (v)  VEGETARIAN

Last order for evening cocktail will be taken at 19:15 hours

SPECIALTIES FOR CLUB INTERCONTINENTAL
เมนูพิเศษสำหรับคลับ อินเตอรคอนติเนนตัล


