
 

 
 
 

 

 
 

 Enjoy your breakfast 

 
 

From the Buffet enjoy unlimited items from the buffet selection. สามารถเพลดิเพลนิไปกบัเมนูหลากหลายของบฟุเฟต ์
แบบไม่จํากดั 

Bakery ขนมปังตา่งๆ An assortment of fresh bakery items  

Rice & Noodles ขา้วและเสน้ตา่งๆ A daily selection of rice congee and noodle dishes  

Deli items รายการอาหารประจําวนั A daily assortment of cold cuts, cheeses, salads and fruit 

Cereals and Dairy  ซเีรยีล และผลติภณัทจ์ากนม Your favorite cereals, yoghurts, granolas and smoothies 

 

A la Carte enjoy two items per person from the a la carte selection. Additional items will be charged at 150 Baht 
per dish. 

สามารถเลอืกอาหารได ้คนละ 2 อยา่ง จากเมนู นอกน ัน้มคีา่ใชจ้า่ยจานละ 150 บาท 

SALA Breakfast two eggs any style served with pork sausage, smoked bacon, hash brown potato, roasted cherry 
tomatoes and sautéed buttered mushrooms. 

เมนูไข ่(2 ฟอง) ปรุงแบบไหนก็ได ้เสรฟิมาพรอ้มกบัไสก้รอกหม ูเบคอน มนัฝร ัง่ฝอยทอด มะเขอืเทศราชนิ ีและ ผดั
เห็ดรวม 

Pulled Pork Eggs Benedict pork ribs, cured for 24 hours, slow smoked and shredded, served on a toasted 
croissant topped with softly poached eggs and Hollandaise sauce.  

เน ือ้ซีโ่ครงหมอูบ เสรฟิบนครวัซอง และวางทบัดว้ยไขล่วกราดดว้ยซอสฮอนแลนเดส 

Avocado Toast thick cut toasted rye bread with freshly smashed avocado, softly poached eggs, extra virgin olive 
oil and smoked paprika. 

ขนมปังตดัแบบหนาและอบจนสุก เสรฟิมาพรอ้มกบัอโวคาโด ้ไขล่วกราดดว้ยนํา้มนัมะกอกและปาปรกิา้อบ 

The Omelette three eggs stuffed with diced ham, cheddar cheese, tomato, onion, and spring onion, served with 
chicken sausage patty and hash brown potato.  

ไขเ่จยีว ออมเลต 3 ฟอง ยดัใสก้บัแฮม ชสีเชดดา้ มะเขอืเทศ หอมใหญ ่และตน้หอมซอย เสรฟิมาพรอ้มกบัไสก้รอกไก ่
และมนัฝร ัง่ฝอยทอด 

Thai Wok Omelette two eggs filled with minced shrimp and prepared in the wok, served with stir-fried morning 
glory, jasmine rice and clear chicken soup.  

ไขเ่จยีวยดัใสกุ้ง้สบั (2 ฟอง) เสรฟิมาพรอ้มกบัผดัผกับุง้ ขา้วสวย และนํา้ซุป 

Mango Maple Pancakes three feather light pancakes topped with vanilla whipped cream, diced mango and 
maple syrup.  

แพนเคก้ 3ชิน้เสรฟิมาพรอ้มกบั วปิครมีวานลิลา มะมว่งห ัน่ลูกเตา๋ และนํา้เชือ่มเมเป้ิล 

Croissant Bread Pudding chopped croissants in vanilla custard, baked, then sliced and pan fried, topped with 
vanilla whipped cream, dark chocolate shavings, bananas and maple syrup.  

ครวัซองพดุดิง้เสรฟิมาพรอ้มกบักลว้ย ช็อกโกแลตชปิ และราดดว้ยวปิครมีวานลิลา กบันํา้เชือ่มเมเป้ิล 
 


