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SAVOUR THE TASTE
OF A CLASSIC

Try a Worldly Classics cocktail as part of our Privileged Offer
and enjoy a specially crafted, complimentary canapé - part of
an exquisite pairing created by our consultant mixologist.
Visit Balcony Lounge to discover more
Live the InterContinental life
®

ESPRESSO

BOOK NOW

CATCH OF THE DAY
Espresso restaurant at InterContinental Bangkok ensures seafood lovers catch a big break in November with
new “Catch of the Day” promotion. All month, guests can enjoy a number of newly added seafood treats such as
Blue swimmer crab in yellow curry with scallions; Grilled tiger prawns with tamarind, pineapple and red onion salsa;
Red snapper baked in coconut milk with galangal, lime leaves, chili and coriander; and Roasted salmon or Trout with
spicy chorizo and aioli.

มอบความสดใหมสำหรับทุกทานตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ หองอาหารเอสเพรสโซ เพิ่มสีสันใหกับไลนบุฟเฟตอาหารนานาชาติมื้อค่ำดวยโปรโมชั่นลาสุด
“Catch of the Day” ยกขบวนหลากหลายรายการอาหารทะเลสดใหมจากทั่วทุกมุมโลกมาใหไดเลือกรับประทานไมซ้ำกันในแตละวัน อาทิ
ปูผัดผงกะหรี่ครบเครื่องครบรส กุงเนื้อแนนยางสไตลบารบีคิวเสิรฟคูกับซัลซาสับปะรดหอมหวาน ปลากระพงอบซอสกะทิสมุนไพรเขมขน
และอีกมากมายใหคุณไดลิ้มลองพรอมอรอยเต็มอิ่มตลอดมื้อค่ำ ณ หองอาหารเอสเพรซโซ
Available in November for dinner
Dinner: 18:00 - 22:30 hours (Sunday - Thursday)
Priced at Baht 1,289++ per person

SUMMER PALACE

BOOK NOW

HAIRY CRAB DELICACIES
Summer Palace makes a splash with its hairy crab promotion this November - providing fans of the delicacy with
every reason to rejoice. The month-long promotion features a superb selection of Cantonese dishes, all starring
the much-loved hairy crab such as Poached dumplings with hairy crab, prawns and roe in chili oil; Hairy crab and
seasonal pearl mushrooms with stewed fragrant rice; and Steamed whole hairy crab with black vinegar and
shredded ginger - highly recommended by Summer Palace.

หองอาหารซัมเมอร พาเลซเชิญทุกทานลิ้มรสความหอมหวานสดใหมของ “ปูขน” สุดยอดอาหารระดับจักรพรรดิที่เวียนมาใหทุกทานไดเพลิดเพลิน
เพียงปละครั้ง ในหลากหลายเมนูที่เชฟรังสรรคขึ้นมาเปนพิเศษสำหรับชวงเวลาแหงความโอชะ อาทิ เกี๊ยวปูขนเนื้อแนนและเนื้อกุงหวานกรอบ
เสิรฟพรอมซอสพริกแบบตนตำรับสไตลกวางตุง ขาวอบปูขนพรอมความหอมของขาวอบกับวัตถุดิบนานาชนิดและความหวานของเนื้อปูขนสดใหม
ในทุกๆคำ และอีกหลากหลายเมนูปูขนที่พรอมใหทุกทานไดเลือกรับประทานอยางเต็มที่
Available daily in November for lunch and dinner
Lunch: 11:30 - 14:30 hours
Dinner: 18:00 - 22:30 hours
Prices start from Baht 550++ per dish

FIREPLACE GRILL AND BAR

BOOK NOW

PEAK TRUFFLE SEASON
Fireplace Grill and Bar presents a specially created à la carte truffle menu featuring the seasonal delicacy in dishes
that bring out the best of this highly prized culinary treat. Highlights include Pan-fried foie gras with sauce
Périgueux and poached egg, Lamb loin Wellington with black truffle and truffle reduction, in addition to dessert
and cheese selections all enhanced by the distinctive taste and aroma of truffle.

เชิญทุกทานรวมลิ้มลองรสชาติของวัตถุดิบเลอคาประจำฤดูกาล “แบล็ค ทรัฟเฟล” กับกลิ่นหอมเฉพาะตัวอันเปนเอกลักษณในหลากหลายเมนูที่
เชฟเซบาสเตียน ไรเชอร หัวหนาพอครัวประจำหองอาหารไฟรเพลส กริลล แอนด บารไดสรางสรรคขึ้นเปนพิเศษ อาทิ ฟวกราสชิ้นนุมคูซอส
Périgueux ไวนขาวและทรัฟเฟลเขมขน สเตกเนื้อแกะเวลลิงตันเสิรฟพรอมทรัฟเฟลดำและซอสทรัฟเฟลหอมละมุน พรอมเมนูสุดคลาสสิก
เสิรฟพรอมเมนูไวนชั้นดีจากทั่วทุกมุมโลก ที่ชวยเติมอรรถรสใหกับมื้ออาหารไดอยางนาประทับใจ
Available in November for lunch and dinner
Lunch: 12:00 - 14:30 hours (Monday - Friday)
Dinner: 18:30 - 22:30 hours (daily)
Prices on request

THEO MIO
BLACK TRUFFLE MENU AT THEO MIO
This November, the restaurant presents a new black truffle menu featuring the delicacy in truly memorable
dishes such as: Taglierini with black truffle emulsion; Black truffle with ricotta, ravioli and porcini butter; and
Risotto with black truffle and sage brown butter.

หองอาหารทีโอ มีโอ เชิญทุกทานสัมผัสประสบการณลิ้มลองรสชาติอันเปนเอกลักษณและกลิ่มหอมอันสุนทรียจาก แบล็คทรัฟเฟล ในหลากเมนู
อาหารอิตาเลี่ยนคลาสสิกที่รับประกันความอรอยไมซ้ำใครในทุกๆจาน อาทิ เมนูพาสตาเสนสดเหนียวนุม ในซอสทรัฟเฟลเขมขนกลมกลอม
เมนูริซอตโตขึ้นชื่อที่ผสานความหอมมันจากซอสเนยเซจเขากับรสเดนของทรัฟเฟล และอีกหลายเมนูอาหารแนะนำที่เมื่อคุณไดลิ้มลองแลว
จะตกหลุมรักอาหารอิตาเลี่ยนจานคลาสสิกรูปแบบใหมจากหองอาหารทีโอ มีโอ
Available in November for lunch and dinner
Open daily: 11:30 - 23:30 hours (last food order at 22:30 hours)
Prices start from Baht 575++ per dish

For more information or to make a reservation, please call +66 (0) 2656 0444 or email dining@ihgbangkok.com
visit us at www.bangkok.intercontinental.com
INTERCONTINENTAL BANGKOK
973 Phloen Chit, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand
www.intercontinental.com/icbangkok

BOOK NOW

