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โรงแรมโนโวเทลกรงุเทพสุขมุวทิ 20 

บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาตกิรงุเทพ เปิดบรกิารทกุวนั จนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 12.00 – 14.30 น. 

อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตกิรุงเทพ ทุกวันจันทร ์ถงึ ศุกร ์ณ หอ้งอาหาร ฟู๊ ด เอกซเ์ชนจ ์ดว้ยท าเลที่

ตัง้ใจกลางสุขุมวทิ เดนิทางสะดวกใกล ้BTS สถานีอโศก MRT สถานีสุขุมวทิ บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวัน ประกอบไปดว้ย 

อาหารไทยและนานาชาตหิลากหลายเมนู อาหารเพื่อสุภาพ โดยมีเชฟคอยปรุงอาหารสดใหม่ใหคุ้ณ พรอ้มเมนูแนะน า

อย่าง สเต็กปลาแซลม่อน สเต็กเน้ือสันนอกหมู พาสตา้สเตชั่น ท าสดใหม่ สเตชั่นอาหารญี่ปุ่ น ซูชโิรล และเมนูแนะน า

อืน่ๆอกีมากมาย 

เมนูบุฟเฟ่ต ์ยังมไีฮไลทท์ีห่า้มพลาด อย่าง ขา้วมันไกไ่ห่หนาน ชสีและโคลด ์คทั ค็อกเทลกุง้ บะหมีเ่กีย้วหมูแดง 

ผัดไทยกุง้ บารบ์คีวิไกพ่รอ้มน ้าจิม้รสเด็ด เมนูไฮไลทเ์ปลีย่นทุกวนัที ่ฟู๊ ด เอกซเ์ชนจ ์

ส าหรับของหวาน เรามีเมนูใหเ้ลือกมากมาย สดใหม่จากครัวเบเกอรี่ อาทิ ขนมเคก้หนา้ต่างๆ ไอศกรีม 

ช็อกโกแลตฟองดวู ์และขนมไทย อาท ิทับทมิกรอบ ขนมเตา้สว่น ลอดชอ่งน ้ากะท ิ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิ และ ซฟีู้ ด ทกุวนั เสาร ์อาทติย ์12.00-14.30 น. 

อิม่อร่อยทุกๆมือ้กลางวนั กบั บุฟเฟตอ์าหารทะเลในวนัเสาร ์อาทติย ์ณ หอ้งอาหาร ฟู๊ ด เอกซเ์ชนจ ์ทีม่ทีัง้อาหาร

ไทยและอาหารนานาชาตสิลบัสบัเปลีย่นเมนูทุกๆวนั ไม่วา่จะเป็น กว๋ยเตีย๋ว อาหารไทย สม้ต า สลดัผักออแกนคิส ์พาสตา้

ต่างๆ เน้ือย่าง ซุป อาหารทะเลสดๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย หอยนางรมสด หอยแมลงภู่จากนิวซีแลนด ์ปูมา้ และกุง้ตัว

โตๆ และยังตบทา้ยดว้ยของหวานประเภทเคก้ มูส ผลไมส้ด ขนมไทย 

บุฟเฟ่ตย์ังมีเมนูเด่น ไดแ้ก่ซูชแิละซาชมิ,ิ เน้ือย่าง, หอยทอด และสลัดบาร ์ชสีและ อาหารไทยและนานาชาต ิ

เมนูไฮไลทเปลีย่นทุกวนัที ่ ฟู๊ ด เอกซเ์ชนจ ์ส าหรับเมนูของหวาน เราใหบ้รกิารเบเกอรีแ่ละขนมสดใหม่ทุกวนัจากครัวของ

โรงแรมโดยตรง มขีนมไทยใหเ้ลอืกมากมาย เชน่ ขา้วเหนียวมะม่วง  ขา้วตม้มัด ฝอยทอง ทองหยอด และ ลกูชบุ ชสีเคก้ 

, ผลไมต้ามฤดกูาล , ช็อคโกแลต ฟองด,ู เคก้และไอศครมี 
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Novotel Bangkok Sukhumvit 20 

International buffet in Bangkok Open Every Monday – Friday 

Dining time:12.00 – 14.30 hrs. 

Experience the best International buffet in Bangkok at Food Exchange Restaurant, conveniently 

located in the heart of Sukhumvit near BTS Asok and MRT Sukhumvit stations. Lunch buffet at Food 

Exchange features a wide range of healthy of international and Thai dishes, daily carving such as grilled 

salmon steak, roasted pork loin, live pasta station, Japanese live station with sushi and many more menu. 

The buffet also features a highlight menu including Hainan chicken rice, Cheese and cold cuts, 

Shrimp cocktail, Bamee Kiew Goong Moo Deang, Phad Thai prawn, BBQ Chicken Thai style. The buffet 

highlights change every day at Food Exchange. 

For dessert, there’s a wide range of all ages including cakes, ice cream, chocolate fountain with 

watermelon Marshmallow, dried apricot or dried prunes and there is a large choice of Thai desserts such as 

Tub Tim Krop ( Red Rubies Dessert), Taosuan (Thai Mung Bean Pudding) Khanom Lod Chong Nam Kati 

(Pandan Noodles with Coconut Milk)  

 

International & Seafood Buffet Saturday & Sunday 12.00-14.30 hrs 

Enjoy our Lavish seafood buffet in Bangkok at Food Exchange. We offer a lunch buffet you can 

choose from Thai to international menus with premium seafood dishes on Saturday and 

Sunday featuring Prawn, Squid, Red Shrimp, New Zealand Mussel, Blue Crab and Fresh oysters 

The buffet also features highlight menus including Sushi and Sashimi, including daily carving and 

Salad bar, cheeses and cold cuts and Thai signature dishes. The buffet highlights change every day at Food 

Exchange. 

For your sweets station, we offer a fresh bakery and sweets everyday from hotel culinary team, 

there is a choice of Thai desserts such as Mango Sticky Rice, Thai Jelly, Thai Sticky Rice Cake or Kao Tom 

Mud, Egg yolk desserts or Tong Yord and Luk Chup (boiling mung bean, sugar and coconut milk) 

Cheesecake, seasonal fruit, chocolate fondue, cakes and ice cream. 
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