Mid-Autumn Festival Afternoon Tea Set
ชุดน้ำชายามบายฉลอง “เทศกาลไหวพระจันทร”
A selection of savouries
Egg roll
แซนดวิชไขมวน
Salmon sandwich with horseradish and cucumber
แซนดวิชแซลมอนกับครีมฮอรชแรดิชและแตงกวา
Chicken liver pâté and orange sandwich
แซนดวิชตับไกบดกับซอสสม
“Eclair” cream cheese with black truffle
เอแคลรครีมชีสกับเห็ดทรัฟเฟลดำ
“Chaud froid” prawn with preserved lemons and bisque
กุงเสิรฟพรอมซอสมะนาวเหลืองและครีมขน

Warm traditional scones
สโคนรสดั้งเดิม
Seasonal selection of home-made jams
แยมจากผลไมตามฤดูกาล
Devonshire clotted cream, mascarpone or butter
คล็อตเต็ดครีม, ชีสมาสคารโปน หรือ เนย

A selection of pastries
Caramel butter and Macadamia cake
เคกรสคาราเมลและถั่วแมคคาเดเมีย
Chocolate religieuse
ชูวรสช็อคโกแลต
Pistachio succès
เคกพิตาชิโอ
Apricot & mulberry honey tartlet
ทารตแอปริคอทและน้ำผึ้งมัลเบอรรี่

1,200 per person including your choice
of exclusive Mariages Frères tea
1,200 บาทตอทาน ชุดนำชาเสริฟพรอมชามาริยาจ
1,999 per person including your choice
of tea and a glass of Louis Roederer Champagne
1,999 บาทตอทาน ชุดนำชาเสริฟพรอมแชมเปญ

Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

ราคาที่กำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

Paninis
พานินิ
Black Truffle Ham
เพนีน่แฮมทรั
ี
ฟเฟิล
Parisian ham, black truffle and Brie cheese

395

Tomato and Mozzarella
เพนีน่มะเขื
ี อเทศและชีส
Sun dried tomato, mozzarella, rocket, pesto sauce and olive oil

335

Sandwiches
แซนวิชิ
San Daniele Parma Ham Focaccia
แซนวิชซานดานิเอเล่
Grilled focaccia with San Daniele Parma ham,
manchego cheese, tomato and rocket leaves

395

Smoked Salmon Bagel
แซนวิชแซลมอนรมควัน
Poppy seed bagel with cream cheese, smoked salmon,
capers, dill, onion rings and black pepper

390

Reuben Sandwich
แซนวิชรูเบน
Home-made smoky beef pastrami, Swiss cheese
and Russian dressing on rye bread

360

Muffuletta New Orleans Style
แซนวิช มัฟฟิเลตา
Mortadella, salami, cooked ham, scarmozza,
Swiss cheese, olive salad

335

Tuna Sourdough
แซนวิชทูน่า
Grilled sourdough with tuna salad, roasted artichokes,
black olive and pimento mayonnaise

335

Roast Beef Focaccia
แซนวิชเนื้ออบ
Beef, American cheese, pickles, grilled capsicum and onion

335

Chicken Avocado Sandwich
แซนวิชไก่และอโวกาโด
Marinated chicken, avocado and tomato salsa

330

Finger Sandwiches
แซนวิชเล็กไส้ต่างๆ
Ham and cheese, egg and bacon, tuna, smoked salmon

330

Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

ราคาที่กำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

Quiches and Pies
คิชและพาย
Quiche Lorraine
คิชเบค่อน
Salmon Quiche
คิชแซลมอน
Spinach Quiche
คิชผักขม
Chicken and Pumpkin Curry Pie
พายไก่
Beef Burgundy Pie
พายเนื้อ
Fish and Dill Pie
พายปลา

185
185
185
160
195
190

Puff Pastry Savouries
พัฟ
Sausage Roll
โรลไส้กรอก
Mushroom and Black Truffle Turnover
พัฟเห็ดและทรัฟเฟิล
Potato and Clam Turnover
พัฟหอยและมันฝรั่ง
Pork Rib Empanadas
พัฟหมู

195
150
150
145

Salads
สลัด
Smoked Duck Salad
สลัดเป็ดรมควัน
Smoked duck breast, melon, mixed lettuce, black sesame,
radish, asparagus with sesame mayonnaise dressing

350

Roasted Salmon Salad
สลัดแซลมอนย่าง
Roasted salmon, mixed greens, croutons with
lime orange chilli dressing

390

Chef Salad
สลัดเชฟ
Salad, ham, cheese, chicken, tomato and boiled egg

385

Poached Prawn Salad
สลัดกุง้
The Oriental's Caesar salad with poached prawns

320

Caprese Salad
สลัดมะเขือเทศและชีส
Tomato, mozzarella, rocket, Italian basil with balsamic dressing

330

Quinoa and Beetroot salad
สลัดควินวั และบีทรูท
Beetroot, quinoa, walnuts, mixed lettuce with honey
and mustard dressing

310

Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด
่
ราคาทีกำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

Oriental Classics
โอเรียนเต็ลคลาสสิก
Lemon and Basil Tartlet
ทาร์ตเลม่อน

185

Soft Blueberry Cheese Cake
ชีสเค้กบลูเบอรี่

185

Sable, lemon jam and Thai basil, lemon cremeux, lime cream
Baked cheese cake, blueberry jam

Oriental Signatures
โอเรียนเต็ลซิกเนเจอร์
The Signature Fan
ซิกเนเจอร์แฟน

195

Chocolate Cube
ช็อกโกแลต คิวบ์

195

Hazelnut Chocolate Egg Marble
ช็อกโกแลต เฮเซลนัท เอ้กมาเบล้ิ

195

Heritage Chocolate Pie
ช็อกโกแลตพาย

185

Almond Calisson
อัลมอนด์คาลิซอง

175

Chocolate and Passion Fruit
ช็อกโกแลตและเสาวรส

175

Citrus Baba
ซิตรัสบาบ้า

160

Tahitian vanilla in creamy, frothy, spongy and crunchy textures
Madagascar’s chocolate cremeux, light chocolate mousse,
vanilla crème brûlée and crispy chocolate
Hazelnut praline, dark chocolate cremeux, hazelnut mousse,and chocolate cake
Hazelnut praline, manjari cremeux, Jivara chocolate mousse
and chocolate sponge cake
Mandarin marmelade, biscuit financier, almond mousse
Exotic jam, chocolate sponge cake and crispy almond
Baba, mandarin jam, fresh cream and syrup

Ice Cream Coupes
ไอศกรีม

Mont Blanc
มองปรัง

Bourbon vanilla bean ice cream, chestnut vermicelli,
fresh meringue and whipped cream

260

Coupe Denmark
คูปเดนมาร์ก

220

Berry Delight
เบอรี่ดีไลท์

260

Caramel Temptation
คาราเมลดีไลท์

220

Iced Coffee
กาแฟเย็น

220

Amarena Cherry
อเมรีนา่ เชอร์รี่

280

After Eight
อาฟเตอร์เอ็ค

260

Crepe Delight
เครปดีไลท์

280

Bourbon vanilla bean ice cream, hot chocolate sauce and whipped cream
Mixed berries, Bourbon vanilla bean ice cream,
warm berry compote, whipped cream
Caramel, chocolate chip, crème brûlée ice cream,
caramel sauce, crumbled chocolate cookies and whipped cream
Mocha ice cream, hot coffee, whipped cream, chocolate flakes and coco powder
Amarena cherry yoghurt, bourbon vanilla bean ice cream,
Amarena cherry compote and whipped cream
Chocolate and pistachio ice cream,
chocolate coated mint, mint liquor and roasted pistachio
Nutella, Baileys and nougat ice cream served
with fresh crepes and Oriental hand-made nutella sauce
Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด
่
ราคาทีกำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

Mariage Frères Premium Teas
ชามาริยาจพรีเมีย่ ม

395

Please allow 15 minutes for brewing

Silver Needles
ซิวเวอร์นดี เดิ้ล

“The height of perfection in white tea”, the so-called ‘imperial’ plucking is done exclusively by hand on
just two days of the year. It is the most glamorous and costly white tea on earth.

Mariage Frères Special Blends

295

ชามาริยาจ

La Grande Dame

Please allow 3-5 minutes for brewing

ลากรองด์ดาม

Mariage Frères has created an exclusive tea to celebrate Mandarin Oriental, Bangkok’s iconic history.
A composition of grand green teas with voluptuous citrus, mandarin, clementine and yuzu is crowned
by a dash of oriental rose. An elegant cup whose brilliant liquor offers an elixir of poetry in refinement.

Oriental
โอเรียนเต็ล

This blend, name after the original hotel name, that is now Mandarin Oriental, Bangkok, celebrates its
inimitable ambience of timeless elegance. An exclusive black tea highlighted by the harmonious
flavours of jasmine and mandarin orange to offer a poetic and perfumed tea.

Assum Tara
อัสสัม ทารา

This tea is a second flush Assam. Its golden and long leaves provide a long, fragrant taste.

Darjeeling Master
ดาร์จลิ ิ่งมาสเตอร์

A great blend of first flush, second flush and autumnal harvests from Darjeeling tea estates. Its rich
aroma and balanced taste make it a fine tea for all day long.

French Breakfast Tea
เฟรนซ์เบรคฟาส

This perfect marriage of great and elegant black teas produces a rounded taste of malt and chocolate.

Fuji-Yama
ฟูจยิ าม่า

Its fine leaves, grand aroma and subtle taste indicate its outstanding quality. A green tea for
connoisseurs.

Jasmine Mandarin
จัสมินแมนดาริน

A top grade Chinese green tea assorted with jasmine flowers.

Marco Polo
มาโคโปโล

This blend combines a high quality of black tea with fragrances of Chinese and Tibetan flowers,
allowing a uniquely velvety taste. Its extraordinary bouquet makes Marco Polo the most legendary of
flavoured teas.

Rouge Métis
รูจเมทิส

This ‘cross-breed’ as its name implies, is a fine hybrid of red tea from South Africa with citrus fruits,
spices and flowers.

Thé Sur Le Nil
เทเซอเรอนิว

A whiff of adventure: this blend will take you to the end of the world, where the thoughts of enchanted
voyagers dwell. Citrus fruit from forgotten lands and refined spices wonderfully scent this fine green
tea. A flight of fancy - a timeless tea.

Voyage Paris - Bangkok
โวยาจปารีสแบงค์คอก

Mariage Frères created this sweet tea by blending a black tea with a sugary note and the appetizing
fragrances of steam-baked cakes, ripe fruits and spices.

Earl Grey French Blue
เออเกรย์เฟรนช์บลู

Graceful and sophisticated, this classic blend reinvents itself by pairing the fruity, zesty and lightly
peppery notes of refined bergamot with a sweet scented hint of cornflower.

Grand Oolong
แกรนด์อหู่ ลง

Oolong, which literally means ‘Black Dragon’, undergoes 60 to 70% of the oxidation process, making
it close to black tea.

Eros
อีโรส

A blend for lovers, flavoured with hibiscus and mallow flowers
Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

ราคาที่กำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

Oriental Herbal Infusions
ชาสมุนไพร
Organic Camomile - Ginger - Lemongrass - Peppermint - Jasmine
ชาคาโมมาย - ชาขิง - ชาตะไคร้ - ชาเปปเปอร์มิ้นต์ - ชามะลิ
140
Moroccan Mint
ชามิ้นมอรอคแคน
240
Coffees
กาแฟ
Organic

Our organic coffee is harvested from coffee plants in the Mae Taeng District,
located in the Chiang Mai province. It is certified by the Ministry of Agriculture and
Corporatives of Thailand and made from 100% Arabica medium sized beans, grown
naturally without the use of chemicals. As a result, it provides a truly fresh and
natural taste, with a clean floral scent of ripe berries.

Slow Drip
Cold Brew

175
175

Barista Champion

Blended by the winner of Thailand Indy Barista 2016. This Barista Champion
blend from Doi Mae Salong, Chiang Rai provides a unique taste of aromatic fruits.
The Barista’s aspiration was to serve the coffee lover the perfect combination of
balance, body and sweetness.

Slow Drip
Decaffeinated Coffee
กาแฟปราศจากคาเฟอีน
Espresso
เอสเพลสโซ่
Espresso Macchiato
เอสเพลสโซ่มัคคิอาโต้
Americano
อเมริกาโน่
Latte Macchiato
ลาเต้มาเคียอโต
Cappuccino
คาปูชิโน
Caffé Latte
กาแฟลาเต้
Mocha
มอคค่า
Chocolate
ช็อกโกแลต
Double Espresso
ดับเบิ้ลเอสเพลสโซ่
Coffee or Chocolate Mélange
กาแฟ หรือช็อกโกแลต เมอแรง

Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

ราคาที่กำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

175
115
140
140
140
140
145
145
145
145
210
240

Signature Mocktails
ม็อกเทล
Hawker
ฮอคเกอร์

Oriental Express
โอเรียนเต็ลเอ็กเพลส

Plains Of Siam
เพลนอ๊อฟสยาม

Border Crossing
บอร์เดอร์ครอสซิ่ง

195

Apple,Silpin Thai Lemongrass Syrup, Keffir Lime,
Silpin Samui Coconut Syrup, Ginger Beer

Pineapple, Coconut Milk,
Silpin Mango Sticky Rice Syrup

Guava, Silpin Keffir Lime Syrup, Celery

Apple, Strawberry,
Silpin Chulalongkorn Rose Syrup, Foam

Smoothies
สมูทตี้

175

Yoga Blend
โยคะเบลน

Mango Mint
แมงโก้ม้นต์
ิ

Guava Juice, Fresh Mango
Banana, Strawberry Sorbet

Fresh Orange Juice
Fresh Mango, Mint Leaves

Red Rose
เรดโรส

Watermelon, Strawberry Puree Raspberry Sorbet

Fruit Juices
นำ้ผลไม้
Mango
นำ้มะม่วง
Lime juice
นำ้มะนาว
Orange
นำ้สม้

125
110
110

Pineapple
นำ้สบั ปะรด
Watermelon
นำ้ แตงโม

110

Iced Mocha
มอคค่าเย็น
Milkshake
นมปัน่
Iced Chocolate
ช็อคโกแลตเย็น
Affogato
แอฟฟ่ากาโต้

145

110

Iced Beverages
เครื่องดื่มเย็น
Thai Iced Tea
ชาเย็น
Iced Cappuccino
คาบูชโิ น่เย็น
Iced Café Latte
ลาเต้เย็น
Iced Coffee
กาแฟเย็น

135
145
145
140

Premium Soft Drinks
เครื่องดื่มน้ำอัดลมพรีเมี่ยม
Fentimans Ginger Beer
จินเจอร์เบียร์
Fentimans Rose Lemonade
โรเซ่เลมอนเนด
Soft Drinks 25 cl.

Fentimans Sevilla Orange
ส้มซ่า

Coca Cola
โคคา โคล่า
Coca Cola Light
โคคา โคล่าไลท์
Coke Zero
โค้กซีโร่
Sprite
สไปรท์

Fanta Orange
นำ้สม้ แฟนต้า
Soda
โซดา
Ginger Ale 32.5 cl.
จิงเจอร์แอล
Lime Soda
โซดามะนาว

Mineral Waters
นำ้แร่
Evian 33 cl.
เอเวียง
San Pellegrino 50 cl.
ซานเพอเลกริโน้

175
145
175
270

80

105
135

Perrier 33 cl.
เปอริเอ้

Please advise of any dietary requirements or allergies and our Chefs will be delighted to assist.

กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากท่านแพ้อาหารประเภทใด
่
ราคาทีกำหนดเป็นสกุลเงินไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10 %

Prices are in Thai Baht inclusive of applicable government tax and subject to 10% service charge.

115

105

