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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
®

EVENTS

BOOK NOW

THREE-MICHELIN-STARRED CHEF VISITS FIREPLACE GRILL AND BAR
As part of its 50th anniversary celebration, Fireplace Grill and Bar welcomes three-Michelin-starred Chef Thomas
Bühner this October. Guests can look forward to a feast of true culinary excellence by the head chef at Germany’s
famed French restaurant La Vie. Chef Thomas is in fact known as ‘the German face of gastronomy’. The chef’s
seven-course French wine dinner marks the Grill’s half-century milestone with delicacies including Tasmanian
salmon and tiger prawns as appetizer selections, and lamb shoulder and braised beef cheek main choices. The meal
ends on a delightfully sweet note with a light and fluffy white chocolate mousse. Each course will be matched with
carefully selected wines.

เปดประสบการณครั้งใหมผานรสชาติอาหารสุดพิเศษ รังสรรคโดยเชฟมิชลินระดับสามดาว เชฟโทมัส บิวเนอร (Thomas Bühner)
ระหวางวันที่ 12 - 14 ตุลาคมนี้ ที่บอกเลาเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการปรุงอาหารผานรสชาติของวัตถุดิบหลักชั้นยอด สำหรับมื้อกลางวัน 5 คอรส
หรือมื้อค่ำ 7 คอรส มื้อพิเศษที่ผสมผสานรสชาติอันเปนเอกลักษณของวัตถุดิบแตละชนิดใหเขากันไดอยางลงตัว พรอมจับคูไวนชั้นเลิศ
Lunch by three-Michelin-starred chef, 13 - 14 October: Baht 4,500++ per person
Dinner by three-Michelin-starred chef, 12 - 14 October: Baht 12,500++ per person

ESPRESSO

BOOK NOW

A GOURMET GRILLING
Get ready for a grilling as all-day dining restaurant Espresso hosts its latest “Grilled Specialties” promotion
throughout October. Featured as part of Espresso’s already extraordinary buffet, Grilled specialties includes
dishes such as Honey-lavender roasted baby lamb spare ribs; Five-spiced honey roasted duck; as well as beef
and chicken selections. Among seafood specialties are lemon-thyme marinated prawn skewer with toasted
sesame and much more.

เอาใจคนรักอาหารกริลลทุกทานตลอดเดือนตุลาคมนี้ หองอาหารเอสเพรซโซนำเสนอหลากเมนูอาหารกริลลเลื่องชื่อ ทั้งเมนูเนื้อคำโตและกริลลซีฟูด
เสิรฟคูซอสเขมขนและเครื่องเคียงนานาชนิดใหทุกทานไดลิ้มรสตามความชอบ เริ่มตนมื้อค่ำของคุณดวยความหอมหวานจากซี่โครงแกะอบน้ำผึ้งและ
ลาเวนเดอร กอนลิ้มรสพอรคช็อปเนื้อแนนรสละมุนจากกระเทียมและใบไทมสด หรือหากคุณชื่นชอบอาหารทะเล ลองรับประทานบารบีคิวกุงยางมะนาว
และใบไทม หรือปลาซารดีนยางกระเทียมคูซอสรสเด็ด และอีกหลากหลายรสชาติใหคุณไดอรอยเต็มอิ่มตลอดมื้อค่ำ
Available in October for dinner
Dinner: 18:00 - 22:30 (Sunday - Thursday)
Priced at Baht 1,289++ per person

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 October for lunch and dinner
Lunch: 12:00 - 14:30 hours (Monday - Friday)
Dinner: 18:30 - 22:30 hours (daily)
Prices on request

SUMMER PALACE

BOOK NOW

CLASSIC CANTONESE CUISINE
Enjoy a sumptuous selection of authentic Cantonese dishes at Summer Palace, where an emphasis on classic
Cantonese features all-new à la carte selections. Highlights include: Sweet and sour Berkshire pork, Steamed
chicken with Yunnan ham and black mushrooms and Crispy fried shrimp and bean curd dumpling. Bring family
and loved ones along to enjoy this delicious Chinese culinary experience, complemented by the venue’s exclusive
setting and exemplary service.

ขอเชิญทุกทานลิ้มรสอาหารจีนจานเด็ดสูตรดั้งเดิม สไตลกวางตุงแทๆ ณ หองอาหารซัมเมอร พาเลซ เพลิดเพลินกับอาหารจีนตนตำรับที่ปรุงจาก
วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมหลากหลายเมนู อาทิ ไกนึ่งกิเลนหวานนุมเสิรฟบนใบบัว เนื้อผัดมะระเตาซี่ เนื้อหมูผัดซอสพิเศษ “ซัมเมอร พาเลซ”
และอีกมากมายใหทุกทานไดลิ้มลองตลอดเดือนตุลาคมนี้
Available daily in October for lunch and dinner
Lunch: 11:30 - 14:30 hours
Dinner: 18:00 - 22:30 hours
Prices start from Baht 480++ per dish

THEO MIO

BOOK NOW

GO ITALIAN THIS WEEKEND!
Thanks to Theo Mio’s Italian Weekend Brunch, there’s never been a better time to enjoy Italian cuisine. Savor
favorites including Bruschetta al pomodoro, Porchetta, and gourmet pizza selections. Finish your meal on a sweet
note with desserts like tiramisu and lemon tart. Make weekend brunch even better with free-flowing prosecco,
wines and soft drinks.

เพลิดเพลินกับบรันชสไตลอิตาเลี่ยนที่คุณไมควรพลาด ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห ดวยความหลากหลายของอาหารเรียกน้ำยอยแบบอิตาเลี่ยนที่สั่งไดไมอั้น
ในสไตลทาปาส และอาหารจานหลักสุดคลาสสิก อาทิ เนื้อหมูสามชั้นอบเมล็ดเฟนเนลหนังกรอบ เสิรฟคูมันฝรั่งอบและถั่วแขก พิซซาบางกรอบหลาก
หลายหนา หรือลาซานญาเนื้อพาเมซานชีส กอนปดทายดวยขนมหวานอยางทีรามิสุ ทารตอัลมอนด และทารตมะนาว พรอมเครื่องดื่มตลอดมื้อ อาทิ
โพรเซคโก ไวน ค็อกเทล และม็อกเทล เพื่อใหไดกลิ่นอายบรันชสไตลอิตาเลียนอยางแทจริง
Italian Weekend Brunch: 11:30 - 14:00 hours (Saturday and Sunday)
Priced at Baht 1,288++ per person

BALCONY LOUNGE
CHOCOLATE AFTERNOON TEA
High tea indeed reaches new heights at the Balcony Lounge. This quarter’s menu gives a twist to the traditional
in the form of Chocolate Afternoon Tea featuring home-made chocolate delights. Succumb to the temptation
of chocolate dulce apricot cream, chocolate opalys raspberry ganache, in addition to rich and flaky chocolate
scones, all paired with one of Balcony Lounge’s premium teas or coffees.

บัลโคนี่ เลาจนชวนคุณสัมผัสประสบการณจิบชายามบายแสนผอนคลาย พรอมหลายเมนูขนมหวานจาก Chocolate Afternoon Tea
ที่สรางสรรคเปนพิเศษจากช็อกโกแลตคุณภาพเยี่ยม อาทิ เคกดอลเชช็อกโกแลตคคาราเมลเนื้อนุมตัดกับรสหวานอมเปรี้ยวของครีมแอปริคอต และ
มูสเคกไวทช็อกโกแลตรสหวานละมุนกับและราสเบอรรี่กานาชเนื้อเนียน เสิรฟพรอมสโคนช็อกโกแลตสูตรพิเศษ ใหทุกทานไดเพลิดเพลินควบคูกับ
ชารสเลิศตลอดชวงบาย
Available daily in October
Chocolate Afternoon Tea: 14:30 - 17:30 hours
Baht 550++ per person
Baht 850++ per 2 persons
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

