Lychee and Pomegranate Afternoon High Tea Set
From 14:30 to 17:30 hours

เมนู ชุดนําชายามบ่าย
บริการตังแต่เวลา 14:30 – 17:30 น.

Premium Tea Selection

ชาที"คุณชื"นชอบ

550Baht for one person

English Breakfast Tea

ราคา 550 บาท สําหรับ 1 ท่ าน

This classic full.bodied with light floral undertones.

850Baht for two persons

ชาอิงลิช เบรกฟาสต์

ราคา 850 บาท สําหรับ 2 ท่ าน
Mozzarella and tomato, basil pesto
on mini baguette

แซนด์วิชมะเขือเทศและเนยแข็งมอซซาเรลล่า
◌ ◌

Smoked salmon with caper mayonnaise
on mini bagel

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

ชาเอิร์ล เกรย์ ฝรั*งเศส

แซนด์วิชปลาแซลมอนรมควันกับเคเปอร์และซอสมายองเนส

Emperor Sencha

◌ ◌

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

Chicken Caesar sandwich

แซนด์วิชไก่ซอสซีซ่าร์

ชาเขียวญี*ปนุ่

◌ ◌

Prawn thermidor quiche

Moroccan Mint Tea

◌ ◌

A great favorite, this fine green tea is perfectly blended
with sauve and strong Sahara mint.

พายกุ้งเทอร์มดิ อร์

Vegetable ratatouille pissaladière,

ทาร์ตสตูว์ผกั

ชาโมร็อกโคผสมมิ(นต์

◌ ◌

Lychee chocolate cake

Chamomile

◌ ◌

Soft and soothing, boast a rich honey aroma
and yield a golden, theine.free cup.

เค้ กช็อกโกแลตและลิ(นจี*

Lychee strawberry shortbread

เค้ กลิ(นจี*และสตรอเบอร์ร*ี

ชาคาโมไมล์

◌ ◌

Lychee cheesecake

Grand Wedding Tea

◌ ◌

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

ชีสเค้ กลิ(นจี*

Pomegranate green tea slice

เค้ กทับทิมชาเขียว

ชาผสมเมล็ดทานตะวันกลิ*นผลไม้

◌ ◌

Pomegranate almond cake

เค้ กทับทิมและถั*วอัลมอนด์

1837 Black Tea

◌ ◌

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

Pomegranate cream puff

ครีมพัฟฟ์ ทับทิม

ชากลิ*นผลไม้ และดอกไม้

◌ ◌

Chocolate praline

ช็อกโกแลตพราลีน
◌ ◌

Lychee scone

สะกอนลิ(นจี*

Jam and clotted cream

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

ชาอูห่ ลง

แยมและครีม

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

หากท่านแพ้ อาหาร หรือต้ องการอาหารเพื*อสุขภาพ
กรุณาแจ้ งกับพนักงานของเรา เพื*อแนะนําอาหารที*เหมาะสม
All prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge
and applicable government tax.

ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ*ม

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

ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10%และภาษีมูลค่าเพิ*ม

