
RAIN TREE CAFE MENU

THE ATHENEE HOTEL 
A LUXURY COLLECTION HOTEL, BANGKOK

61 WIRELESS ROAD (WTTHAYU), LUMPINI, PATHUMWAN
BANGKOK 10330, THAILAND

WWW.THEATHENEEHOTEL.COM

T  66 2650 8800 — F 66 2650 8500-1 

ชุดอาหารเชาใหพ

ชุดอาหารเชาแบบ

ชุดอาหารเชาแบบ

ชุดอาหารเชาแบบ

ชุดอาหารเชาแบบ



THE ATHENEE HOTEL 
A LUXURY COLLECTION HOTEL, BANGKOK

61 WIRELESS ROAD (WTTHAYU), LUMPINI, PATHUMWAN
BANGKOK 10330, THAILAND

WWW.THEATHENEEHOTEL.COM

T  66 2650 8800 — F 66 2650 8500-1 

ชุดอาหารเชาใหพลังงานตําเพ ือสุขภาพ   

ชุดอาหารเชาแบบไทย 

 
ชุดอาหารเชาแบบเอเชีย 

ชุดอาหารเชาแบบคอนติเนนตัล 

 

ชุดอาหารเชาแบบอเมริก ัน 

โกโก ครันช คอรนเฟ ลกส หรือฮ ันนี สตาร  
  ฟ รุตสลัดใสโยเก ิรตและนาํผ ึง  

  งุกอืรห กไ มูหกจโ  
  ไขตามสังพรอมไสกรอกและเบคอน 

  แพนเคกกับนาํเชือมเมเปิล 
  วอฟ เฟิลกับซอสเบอรรี 

งานตําเพ ือสุขภาพ   

ย 

 
เชีย 

อนติเนนตัล 

 

มริก ัน 

โกโก ครันช คอรนเฟ ลกส หรือฮ ันนี สตาร  
  ฟ รุตสลัดใสโยเก ิรตและนาํผ ึง  

  งุกอืรห กไ มูหกจโ  
  ไขตามสังพรอมไสกรอกและเบคอน 

  แพนเคกกับนาํเชือมเมเปิล 
  วอฟ เฟิลกับซอสเบอรรี 

BREAKFAST
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นาํสม นําสับปะรด แอปเปิลเขียว หรือแครอทคนัสด 

นาํสม เกรปฟ รุต มะเขือเทศ สับปะรด แอปเปิล หรือมะพราวออน 

ดัลสตรุฟอืรห มวรมไลผ ปูลาตนคแ มโงตแ ดระปบัส อกะละม  

โยเกิรตธรรมชาติ รสเบอรรีรวม รสสตรอเบอรรี หรือไขมันตํา 

คอรน เฟ ลกส ฟ รอสต  ี โกโกปอปส มูสลี ฮันนีสตาร โอตมีล ออลแบรน หรือซีเรียลกลูเต็นฟ รี 

 งายศทเอขืเะมะลแ นอคบเมอรพฟริสเ บอชมาตกอืลเขไูนมเ  

 เครืองเคียงตางๆ  

แพนเคก วอฟ เฟิล หรือเฟ รนชโทสต เสิรฟ คูก ับเนย แยม นาํผ ึง  หรือนําเชือมเมเปิล 

ขนมอบ และขนมปังตางๆ เสิรฟ คูก ับเนย แยม และนาํผ ึง   

 ขนมปังบรียอชไสกรอกอิสาน (ตอชิน) 
 ครัวซองตมะพราวกับเม็ดมะมวงหิมพานต (ตอชิน) 

กวลขไอืรห กไ มูห งุก กัผมตวาข

 
กไอืรห มูห ิตัริวสงัมกจโ  

กวยเตียวเนอื หมู ไก  หรือลูกชินปลา 
 

นาํสม นําสับปะรด แอปเปิลเขียว หรือแครอทคนัสด 

นาํสม เกรปฟ รุต มะเขือเทศ สับปะรด แอปเปิล หรือมะพราวออน 

ดัลสตรุฟอืรห มวรมไลผ ปูลาตนคแ มโงตแ ดระปบัส อกะละม  

โยเกิรตธรรมชาติ รสเบอรรีรวม รสสตรอเบอรรี หรือไขมันตํา 

คอรน เฟ ลกส ฟ รอสต  ี โกโกปอปส มูสลี ฮันนีสตาร โอตมีล ออลแบรน หรือซีเรียลกลูเต็นฟ รี 

 งายศทเอขืเะมะลแ นอคบเมอรพฟริสเ บอชมาตกอืลเขไูนมเ   

 เครืองเคียงตางๆ   

แพนเคก วอฟ เฟิล หรือเฟ รนชโทสต เสิรฟ คูก ับเนย แยม นาํผ ึง  หรือนําเชือมเมเปิล 

ขนมอบ และขนมปังตางๆ เสิรฟ คูก ับเนย แยม และนาํผ ึง    

 ขนมปังบรียอชไสกรอกอิสาน (ตอชิน) 
 ครัวซองตมะพราวกับเม็ดมะมวงหิมพานต (ตอชิน) 

กวลขไอืรห กไ มูห งุก กัผมตวาข

 
กไอืรห มูห ิตัริวสงัมกจโ  

กวยเตียวเนอื หมู ไก  หรือลูกชินปลา 
 

BREAKFAST

     ซุปมะเขือเทศย่าง กับตอร์เตลลีนีไ่ส้ชีสริคอตต้า 

     ซุปประจําวัน (กรุณาสอบถามบริกร) 

     คลับแซนวิช 

     เบอร์เกอร์เนื �อวากิวใส่มะเขือเทศ ผักกาดแก้ว หัวหอม และแตงกวาดอง

      แร็พไส้ไก่อบ อาโวคาโด กะหลํา่ และนํ�าสลัดมัสตาร์ด 

      แซนด์วิชพานีนี่อบร้อนไส้อกไก่ปรุงด้วยเครื่องแกง และชีสมอซซาเรลลา 

ของว่างและสลัด

  ซีซ่าร์สลัด เสิร์ฟกับเบคอนกรอบ พาเมซานชีส และขนมปังกระเทียมกรอบ    

เพิม่อกไก่ย่าง        

เพิม่ปลาแซลมอนรมควัน        

  เนื �อสไลซ์คาร์ปาชิโอ้ สลัดร็อคเก็ต กับนํ�าสลัดทรัฟเฟิลดํา   

  มะเขือเทศ และชีสเบอร์ราตา มอซซาเรลลา กับนํ�าสลัดอาโวคาโดบัลซามิค 
 

  สลัดคินัว กับผักย่าง และนํ�าสลัดผักชี

   ลาแซลมอนรมควัน และปลาแซลมอนหมักสมุนไพร  

   เมนูไข่เลือกตามชอบ (ไข่ดาว ไข่กวน ไข่ลวก ไข่ต้ม ไข่เจียว หรือออมเล็ตต์) 

   สิร์ฟกับมะเขือเทศย่าง และมันฝร่ังฮาร์ชบราวน์ 
 

ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           
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A LA CARTE

ดัลสะลแงาวงอข

  บอรกมยทีเะรกงปัมนขะลแ สชีนาซมเาพ บอรกนอคบเบักฟริสเ ดัลสราซซี     

เพ ิมอกไกยาง         

เพ ิมปลาแซลมอนรมควัน        

  เนือสไลซคารปาชิโอ สลัดร็อคเก็ต กับนาํสลัดทรัฟ เฟิลดํา   

  มะเขือเทศ และชีสเบอรราตา มอซซาเรลลา กับนาํสลัดอาโวคาโดบัลซามิค 
 

  สลัดคินัว กับผ ักยาง  และนาํสลัดผ ักชี

    รพไนมุสกัมหนอมลซแาลปะลแ นัวคมรนอมลซแาล  

   )ตต็ลเมอออืรห วยีจเขไ มตขไ กวลขไ นวกขไ วาดขไ( บอชมาตกอืลเขไูนมเ  

   สิรฟ กับมะเขือเทศยาง  และมันฝ รังฮารชบราวน 
 

           

     ซุปมะเขือเทศย่าง กับตอร์เตลลีนีไ่ส้ชีสริคอตต้า 

     ซุปประจําวัน (กรุณาสอบถามบริกร) 

     คลับแซนวิช 

     เบอร์เกอร์เนื �อวากิวใส่มะเขือเทศ ผักกาดแก้ว หัวหอม และแตงกวาดอง

      แร็พไส้ไก่อบ อาโวคาโด กะหลํา่ และนํ�าสลัดมัสตาร์ด 

      แซนด์วิชพานีนี่อบร้อนไส้อกไก่ปรุงด้วยเครื่องแกง และชีสมอซซาเรลลา 

ของว่างและสลัด

  ซีซ่าร์สลัด เสิร์ฟกับเบคอนกรอบ พาเมซานชีส และขนมปังกระเทียมกรอบ    

เพิม่อกไก่ย่าง        

เพิม่ปลาแซลมอนรมควัน        

  เนื �อสไลซ์คาร์ปาชิโอ้ สลัดร็อคเก็ต กับนํ�าสลัดทรัฟเฟิลดํา   

  มะเขือเทศ และชีสเบอร์ราตา มอซซาเรลลา กับนํ�าสลัดอาโวคาโดบัลซามิค 
 

  สลัดคินัว กับผักย่าง และนํ�าสลัดผักชี

   ลาแซลมอนรมควัน และปลาแซลมอนหมักสมุนไพร  

   เมนูไข่เลือกตามชอบ (ไข่ดาว ไข่กวน ไข่ลวก ไข่ต้ม ไข่เจียว หรือออมเล็ตต์) 

   สิร์ฟกับมะเขือเทศย่าง และมันฝร่ังฮาร์ชบราวน์ 
 

ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           

ดัลสะลแงาวงอข

  บอรกมยทีเะรกงปัมนขะลแ สชีนาซมเาพ บอรกนอคบเบักฟริสเ ดัลสราซซี     

เพ ิมอกไกยาง         

เพ ิมปลาแซลมอนรมควัน        

  เนือสไลซคารปาชิโอ สลัดร็อคเก็ต กับนาํสลัดทรัฟ เฟิลดํา   

  มะเขือเทศ และชีสเบอรราตา มอซซาเรลลา กับนาํสลัดอาโวคาโดบัลซามิค 
 

  สลัดคินัว กับผ ักยาง  และนาํสลัดผ ักชี

    รพไนมุสกัมหนอมลซแาลปะลแ นัวคมรนอมลซแาล  

   )ตต็ลเมอออืรห วยีจเขไ มตขไ กวลขไ นวกขไ วาดขไ( บอชมาตกอืลเขไูนมเ  

   สิรฟ กับมะเขือเทศยาง  และมันฝ รังฮารชบราวน 
 

           

เพิ่มกุงลายเสือยาง
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A LA CARTE

     ซุปมะเขือเทศยาง  กับตอรเตลลีนีไสชีสริคอตตา 

     )รกิรบมาถบอสาณรุก( นัวาํจะรปปซุ  

     ชิวนซแบัลค  

     

      แร็พไสไกอบ อาโวคาโด กะหลํา และนาํสลัดมัสตารด 

      แซนดว ิชพานีนีอบรอนไสอกไกปรุงดวยเครืองแกง  และชีสมอซซาเรลลา 

           

     ซุปมะเขือเทศย่าง กับตอร์เตลลีนีไ่ส้ชีสริคอตต้า 

     ซุปประจําวัน (กรุณาสอบถามบริกร) 

     คลับแซนวิช 

     เบอร์เกอร์เนื �อวากิวใส่มะเขือเทศ ผักกาดแก้ว หัวหอม และแตงกวาดอง

      แร็พไส้ไก่อบ อาโวคาโด กะหลํา่ และนํ�าสลัดมัสตาร์ด 

      แซนด์วิชพานีนี่อบร้อนไส้อกไก่ปรุงด้วยเครื่องแกง และชีสมอซซาเรลลา 

ของว่างและสลัด

  ซีซ่าร์สลัด เสิร์ฟกับเบคอนกรอบ พาเมซานชีส และขนมปังกระเทียมกรอบ    

เพิม่อกไก่ย่าง        

เพิม่ปลาแซลมอนรมควัน        

  เนื �อสไลซ์คาร์ปาชิโอ้ สลัดร็อคเก็ต กับนํ�าสลัดทรัฟเฟิลดํา   

  มะเขือเทศ และชีสเบอร์ราตา มอซซาเรลลา กับนํ�าสลัดอาโวคาโดบัลซามิค 
 

  สลัดคินัว กับผักย่าง และนํ�าสลัดผักชี

   ลาแซลมอนรมควัน และปลาแซลมอนหมักสมุนไพร  

   เมนูไข่เลือกตามชอบ (ไข่ดาว ไข่กวน ไข่ลวก ไข่ต้ม ไข่เจียว หรือออมเล็ตต์) 

   สิร์ฟกับมะเขือเทศย่าง และมันฝร่ังฮาร์ชบราวน์ 
 

ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           

 

     ฟิช แอนด์ ชิปส์  
 

     อกไก่ย่าง เสิร์ฟกับมันฝร่ังอบ และผัดผักรวม 

 

      เนื �อแกะตุ๋น 36 ช่ัวโมงในเครือ่งเทศ เสิร์ฟกับผัดเห็ดรวม มะเขือเทศ และเฟรนช์ฟรายส์ 

      ซ่ีโครงหมูบาร์บิคิวแบบเอเชีย เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก และนํ�าสลัดปรุงเครือ่งเทศแบบไทย 

      เลือกระหว่างเส้นสปาเกตตี � เส้นเฟตตูชินี่หมึกดํา หรือเส้นเพนเน่ กับซอสทีคุ่ณช่ืนชอบ 
 

      ซอสเนื �อกับไวน์แดง, ซอสมะเขือเทศกับเบซิล, ซอสคาร์โบนารา,  

      ซอสครีมใส่พริกกับไก่ ไส้กรอกโชรีโซ่ กระเทียม และเห็ดป่า 

       พิซซ่ามาร์การิต้า 

        พิซซ่า 4 ชีส 
 

        พิซซ่าซาลามี 

 

        พิซซ่าปาร์ม่าแฮม  
 

        พิซซ่าสไปซ่ีซีฟู้ด  

ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           

 

     ฟิช แอนด์ ชิปส์  
 

     อกไก่ย่าง เสิร์ฟกับมันฝร่ังอบ และผัดผักรวม 

 

      เนื �อแกะตุ๋น 36 ช่ัวโมงในเครือ่งเทศ เสิร์ฟกับผัดเห็ดรวม มะเขือเทศ และเฟรนช์ฟรายส์ 

      ซ่ีโครงหมูบาร์บิคิวแบบเอเชีย เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก และนํ�าสลัดปรุงเครือ่งเทศแบบไทย 

      เลือกระหว่างเส้นสปาเกตตี � เส้นเฟตตูชินี่หมึกดํา หรือเส้นเพนเน่ กับซอสทีคุ่ณช่ืนชอบ 
 

      ซอสเนื �อกับไวน์แดง, ซอสมะเขือเทศกับเบซิล, ซอสคาร์โบนารา,  

      ซอสครีมใส่พริกกับไก่ ไส้กรอกโชรีโซ่ กระเทียม และเห็ดป่า 
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     ซุปมะเขือเทศย่าง กับตอร์เตลลีนีไ่ส้ชีสริคอตต้า 
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ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           ราคาข้างต้นเป�นเงินบาท ไม่รวมค่าบริการและภาษีรัฐบาล           

 

     ฟิช แอนด์ ชิปส์  
 

     อกไก่ย่าง เสิร์ฟกับมันฝร่ังอบ และผัดผักรวม 

 

      เนื �อแกะตุ๋น 36 ช่ัวโมงในเครือ่งเทศ เสิร์ฟกับผัดเห็ดรวม มะเขือเทศ และเฟรนช์ฟรายส์ 
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      ซอสเนื �อกับไวน์แดง, ซอสมะเขือเทศกับเบซิล, ซอสคาร์โบนารา,  

      ซอสครีมใส่พริกกับไก่ ไส้กรอกโชรีโซ่ กระเทียม และเห็ดป่า 

       พิซซ่ามาร์การิต้า 

        พิซซ่า 4 ชีส 
 

        พิซซ่าซาลามี 
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      เนื �อแกะตุ๋น 36 ช่ัวโมงในเครือ่งเทศ เสิร์ฟกับผัดเห็ดรวม มะเขือเทศ และเฟรนช์ฟรายส์ 
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        พิซซ่า 4 ชีส 
 

        พิซซ่าซาลามี 

 

        พิซซ่าปาร์ม่าแฮม  
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       ลักซาสิงค์โปร์ 

       ก๋วยเตีย๋วเนื �อ หรือก๋วยเตีย๋วหมู 

       ัดไทยกุ้งนาง 

 
 

       ก่ผัดเม็ดมะม่วง 

  

       ยําส้มโอ 
 

      ไก่ตะไคร้ เสิร์ฟพร้อมสลัดผัก และนํ�าสลัดมะนาว 

       ปอเปี�ยะกุ้ง หรือปอเปี�ยะผัก 
 

       สะเต๊ะไก่ เนื �อ หรือหมู 
 

       ต้มข่าไก่ 

        ต้มยํากุ้ง 

        ข้าวมันไก่สูตรไหหลํา 
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      ทิรามิสุ 
  

 

      ชีสเค้กบลูเบอรี่ 
  

      เค้กมะพร้าว กับไอศกรีมกะทิ 

      ข้าวเหนียวมะม่วง 

      ชีสนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมผลไม้แห้ง และแครกเก้อ 
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