
 
  

The Sanctuary Phratamnak Pattaya, info@sanctuarythailand.com, Tel 038 197 361-2 
 

 
 
 

(Baht 650.-net) (Food only) 
 

Appetizers 
Your choice of 2 Thai cold appetizers and salads 

อาหารยาํแบบไทยให้เลือก 2 อยา่ง 

 
• Hot and sour glass noodle 

salad with mushrooms 
     ยําวุน้เสน้ผักและเห็ด 
• Glass noodle salad with 

minced chicken, chilli and 
Thai herbs  
ยําวุน้เสน้หมู 

• Spicy Cellophane noodle salad 
with minced pork 

     ยําวุน้เสน้ 
• Spicy vegetables salad  

          ยําผักรวม 
• Spicy fried egg salad with 

vegetables 
     ยําไขด่าว 
• Spicy Thai mushroom salad  
     ยําเห็ดรวมแบบไทย 
• Thai rice salad 
     ขา้วยําปักตใ์ต ้
• Green papaya salad with 

peanuts  
     สม้ตําไทย 
• North Eastern chicken salad 

with fragrant spices 

• Spicy minced pork salad with 
Thai herbs and roasted 
ground rice 
ลาบหมแูบบอสีาน 

• Grilled chicken salad with 
fragrant lemongrass 

     ยําไกต่ะไคร ้
• Spicy grilled chicken salad 

with vegetables 
     ยําไกย่า่ง 
• Pork and wing bean salad with 

tamarind dressing 
     ยําถั่วพลหูมสูับ 
• Pork salad with cucumber, 

celery, tomatoes, carrots and 
onion 
ยําหมยูา่งใสแ่ตงกวา  

• Charcoaled pork with chilli 
lime dip 

     หมมูะนาว 
• Spicy eggplant dip with fresh 

vegetables 
ยําพรกิมะเขอืเผาผักรวม 

 น้ําตกไก ่
Thai Salad Bar 

Green lettuce with Thai sweet salad cream and 3 kinds of International dressings 
Sliced tomatoes, cucumbers, onion, bell pepper, sweet corn kernels 

Shredded carrot, red and white cabbage 
Boiled eggs, pineapple and marinated fried chicken 

สลัดแบบไทย ผักสลัดใบเขยีว และสลัดคลุก พรอ้มซอส 
3.อยา่ง,มะเขอืเทศ,แตงกวา,หอมใหญ,่พรกิฝรั่ง,ขา้วโพดตม้,แครอท,กะหลําปล,ีไขต่ม้,สับปะรด,และ 

ไกห่มักแบบไทย ทอด  

Thai Buffet  
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Soup 
Your choice of 1 soup 

ซบุใหเ้ลอืก 1 อยา่ง 
 

• Clear soup with egg omelet 
     ตม้จดืไขเ่จยีว  
• Glass noodle soup with minced chicken 

ตม้จดืวุน้เสน้ไกส่ับ 
• Hot and sour vegetable soup 
     แกงสม้ผักรวม 
• Clear soup with cabbage and minced pork 
     ตม้จดืหมูสบัผักกาดขาว 
• Cellophane noodle soup with minced pork 
     ตม้จดืวุน้เสน้หมสูับ 
• Chicken soup with coconut cream and 

Thai herbs  

          ตม้ข่าไก ่
• Clear soup with bean curd and minced 

pork  
ตม้จดืเตา้หูห้มสูับ 

• Clear soup with minced pork in bitter 
gourd 

      ตม้จดืมะระสอดใสห้มสูบั 
• Hot and sour soup with chicken and straw 

mushrooms 
ตม้ยําไกใ่สเ่ห็ดฟาง 

 
Curry 

Your choice of 1 curry 
อาหารประเภทแกงใหเ้ลอืก 1 อยา่ง 

 
• Panaeng curry with pork 
     แกงแพนงเนื้อ 
• Panaeng curry with chicken 
     แกงแพนงไก ่
• Green curry with eggplant and 

pork 
แกงเขยีวหวานหม ูใสม่ะเขอื 

• Green curry with eggplant and 
chicken 

     แกงเขยีวหวานไกใ่สม่ะเขอื 
• Masaman chicken curry 
     มัสมั่นไก ่
• Sweet mild coconut curry with 

Dory fish 
แกงกะทปิลาดอรร์ี ่
 

• Clear sour yellow curry with pork   
แกงเหลอืงหมู 

• Clear sour yellow curry with        
chicken 

     แกงเหลอืงไก ่
• Clear sour yellow curry with fish 

          แกงเหลอืงปลา 
• Red curry with pork 
     แกงเผ็ดหม ู
• Red curry with chicken 
     แกงเผ็ดไก ่
• Northern pork curry with pickled 

garlic 
แกงกะหรีห่ม ูขา้วซอยแบบภาคเหนือ 
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Main Dishes 

Your choice of 2 dishes 
อาหารไทยจานหลักใหเ้ลอืก 2 อยา่ง 

 
• Stir-fried chicken with garlic and 

pepper 
     ไกผั่ดพรกิไทยดํา 
• Stir-fried sliced chicken with chilli 

and sweet basil 
     ไกส่ไลดผั์ดกระเพรา 
• Stir-fried chicken with green 

pepper corn 
     ไกผั่ดพรกิไทยอ่อน 
• North east BBQ chicken with 

anchovy dip  
(Gai Yang Esan) 

          ไกย่า่งแบบอสีานน้ําพรกิปลารา้ 
• Stir-fried chicken with chilli paste 
     ไกผั่ดพรกิแกง 
• Deep-fried chicken with salt 
     ไกค่ั่วเกลอื 
• Lemongrass pork chops 

(Moo Yang Ta-Krai) 
     หมูสนันอกตดิกระดกูยา่งตะไคร ้
• Stir-fried minced pork with chilli 

and hot basil 
          ผัดกระเพราหมสูบั 

• Stir-fried pork with fresh ginger 
หมผัูดขงิอ่อน 

• Stuffed Thai omelet with minced 
pork and vegetables 

     ไขยั่ดใส ้
• Stir-fried pork in sweet and sour 

sauce 
เปรีย้วหวานหม ู

 
 

• Deep-fried Thai omelet with 
minced pork  
(Kai Jeow Moo Sab) 
ไขเ่จยีวหมูสบั 

• Steamed tilapia fish fillet with 
chilli lime sauce 
ปลาฟิลาเฟีย นึง่มะนาว 

• Deep-fried tilapia with sweet and 
sour sauce 

     เปรีย้วหวานปลาฟิลาเฟีย 
• Deep-fried tilapia with a 3-

flavoured sauce 
ปลาฟิลาเฟียทอดราดซอสสามรส 

• Deep-fried tap tim fish with fish 
sauce 

          ปลาทับทมิทอดน้ําปลา 
• Roasted Dory fish in banana leaf 
     ปลาดอรร์ีอ่บตะไคร ้
• Deep-fried dory fish with green 

mango salad 
     ปลาดอรร์ีท่อดเสรฟิกับยํามะมว่ง 
• Deep-fried fish in tamarind chilli 

sauce 
     ปลาทอดซอสมะขาม 
• Deep-fried Southern fish with 

turmeric 
     ปลาทอดขมิน้ 
• Stir-fried fish with celery 

ปลาผัดคึน้ชา่ย 
• Stir-fried fish with ginger and 

mushrooms 
     ปลาผัดขงิ 
• Steamed fish with soy sauce 

ปลานึง่ซอีิว้
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Side Dishes 

Your choice of 1 vegetable 
อาหารประเภทผักใหเ้ลอืก 1 อยา่ง 

• Stir-fried cabbage with crispy pork 
     ผัดกระหล่ําปลหีมกูรอบ 
• Stir-fried vegetables in sweet and 

sour sauce 
     เปรีย้วหวานผักรวม 
• Stir-fried carrot, cabbage and 

baby corn in oyster sauce 
ผัดกระหล่ําปลใีสแ่ครอทและขา้วโพดออ่น 

• Stir-fried morning glory with fried 
garlic and shallots 

     ผัดผักบุง้ไฟแดง 

• Stir-fried vegetables with garlic, 
ginger and lime 

     ผัดผักรวมใสข่งิและกระเทยีม 
• Stir-fried mixed vegetables in 

oyster sauce 
          ผัดผักรวมน้ํามันหอย 
    

 
Steamed Jasmine Rice 

ขา้วสวยหอมมะล ิ
 

Sweets 
Your choice of 2 desserts 

ขนมไทยใหเ้ลอืก 2 อยา่ง 
Assorted Thai Pastries 

ขนมไทย 
Bua Loy sam see 

บัวลอยสามส ี
Kluay Buad chee 

กลว้ยบวชช ี
Plus 

Selection of seasonal fresh fruits 
ผลไมร้ว
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