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เลือกน้ำ�ผลไม้ 1 อย่�ง / เลือกเครื่องดื่มร้อน 1 อย่�ง / ขนมปัง / โยเกิร์ต / ซีเรียล

เลือกน้ำ�ผลไม้ 1 อย่�ง / เลือกเครื่องดื่มร้อน 1 อย่�ง / ออมเล็ตไข่ข�วกับมะเขือเทศเผ�และสลัด / แกรนน�โล่
มูสลี่ผลไม้, เมล็ดธัญพืช, เม็ดมะม่วง, มะพร้�ว / ผลไม้สด

เลือกน้ำ�ผลไม้ 1 อย่�ง / เลือกเครื่องดื่มร้อน 1 อย่�ง / ไข่เสิร์ฟกับมะเขือเทศ, มันฝรั่ง, เบคอน และไส้กรอก
หมู / ขนมปัง / ผลไม้

เลือกอ�ห�รได้ 1 อย่�ง / น้ำ�ผลไม้สด 1 อย่�ง / เลือกผลไม้ได้ 3 อย่�ง / เครื่องดื่มร้อน 1 อย่�ง / ขนมปัง

ขอบคุณที่แขวนใบสั่งอ�ห�รของคุณไว้ที่ประตูข้�งนอก ก่อนเวล� 3.00 น.

เปิดบริก�ร 24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อสัปด�ห์

อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัล

อาหารเช้าเพื่อสุขภาพอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

อาหารเช้าแบบอเมริกันอาหารเช้าแบบอเมริกัน

อาหารเช้าตามสั่งอาหารเช้าตามสั่ง

อาหารเช้าแบบเอเชียอาหารเช้าแบบเอเชีย

450 บ�ท

550 บ�ท

550 บ�ท

150 บ�ท

180 บ�ท

240 บ�ท

150 บ�ท

120 บ�ท

550 บ�ท

 น้ำ�ส้ม
 น้ำ�แตงโม

 น้ำ�สับปะรด  น้ำ�ฝรั่ง

 น้ำ�ส้ม
 น้ำ�มะเขือเทศ

 น้ำ�สับปะรด  น้ำ�ฝรั่ง

 ไข่คน
 ไข่ต้ม

 ไข่ด�ว  ไข่ด�วน้ำ�

 น้ำ�ส้ม
 น้ำ�แตงโม

 น้ำ�สับปะรด  น้ำ�ฝรั่ง

 น้ำ�ส้ม
 น้ำ�แตงโม

 น้ำ�สับปะรด  น้ำ�ฝรั่ง

 น้ำ�ส้ม
 น้ำ�แตงโม

 น้ำ�สับปะรด
 น้ำ�มะเขือเทศ

 น้ำ�ฝรั่ง
 น้ำ�แอปเปิ้ล

 ครัวซองต์
 บัตเตอร์เค้ก

 ขนมปังลูกเกด
 เค้กกล้วยหอม

 เดนิชพ�สทรี
 มัฟฟิน

 ผัดซีอิ้วไก่
 โจ๊กปล�

 ผัดซีอิ้วหมู
 ข้�วต้มหมูสับ

 ผัดซีอิ้วเนื้อ

 มะละกอ
 แตงโม

 สับปะรด
 แคนต�ลูป

 กล้วย

 มูสลี่
 คอร์นเฟลก

 ออลบร�นซ์
 แกรนน�โล่

 โกโก้ ป๊อป
 โอ๊ตมีล

 อเมริก�โน่
 ช็อกโกแลต
 ช�อังกฤษ

 ก�แฟไม่มีค�เฟอีน
 ช�เขียว
 ช�สมุนไพร

 เอสเปรสโซ
 ช�ดำ�

 ไข่คน
 ไข่ด�ว
 ไข่ด�วน้ำ�
 ไข่ต้ม

 ไข่เบเนดิกต์
 เสิร์ฟกับแพนเซตต้�
 ไขเบเนดิกต์์
 เสิร์ฟกับแซลมอนรมควัน

 ออมเล็ต:
 แฮมรมควัน, มะเขือเทศ, 
 ชีส, เห็ด, หอมหัวใหญ่, 
 พริกส�มสี

 แพนเค้ก
 วอฟเฟิล

 ขนมปังฝรั่งเศส
 เสิร์ฟกับน้ำ�เชื่อมเมเปิล
 ขนมปังฝรั่งเศส
 เสิร์ฟกับน้ำ�ผึ้ง

 โคลคัต:
 แฮม, ซ�ล�มี่, พ็อคโรล, 
 ขนมปังเซียบ�สต้�, 
 มะเขือเทศ, เนย, มัสต�ร์ด

 ช�  ก�แฟ  ช็อกโกแลต

 ช�  ก�แฟ  ช็อกโกแลต

 ขนมปังปิ้ง  ขนมปังโฮลวีทปิ้ง

 ช�  ก�แฟ  ช็อคโกแลต

 ช�  ก�แฟ  ช็อกโกแลต

 ร้อน  เย็น

 นม  นมไขมันต่ำ�

 ไขมันต่ำ�  ธรรมช�ติ  ผลไม้

กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้

กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้

กรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อนกรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อน

กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้

กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้กรุณ�เลือกน้ำ�ผลไม้

น้ำ�ผลไม้น้ำ�ผลไม้

อื่นๆอื่นๆ

ไข่ไข่

เบเกอรี่เบเกอรี่
เลือกขนมปังข�วหรือขนมปังโฮลวีท

เลือกเบเกอรี่ 3 อย่�ง

ประเภท

เพิ่ม

เครื่องดื่มเครื่องดื่ม

กรุณ�เลือกอ�ห�รกรุณ�เลือกอ�ห�ร

กรุณ�เลือกผลไม้ 3 อย่�งกรุณ�เลือกผลไม้ 3 อย่�ง

กรุณ�เลือกซีเรียลกรุณ�เลือกซีเรียล

กรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อนกรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อน

กรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อนกรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อน

กรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อนกรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อน

กรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อนกรุณ�เลือกเครื่องดื่มร้อน

กรุณ�เลือกโยเกิร์ตกรุณ�เลือกโยเกิร์ต

อ�ห�รเช้�จะเสริฟที่ห้องต�มเวล� และร�ยก�รอ�ห�รที่คุณเลือก
ร�ค�ข้�งต้นเป็นร�ค�สุทธิ รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มและค่�บริก�รเรียบร้อยแล้ว

TIME  / เวล�
ROOM No. / ห้อง
NUMBER OF BREAKFAST / จำ�นวน



One fresh fruit juice / One hot beverage / A bread basket / Yoghurt / Cereal

One fresh fruit juice / One hot beverage / Egg white omelette with grilled tomatoes and mixed salad / 
Homemade granola müesli of exotic fruits, seeds, cashews, coconut / Seasonal sliced fresh fruit

One fresh fruit juice / One hot beverage / Egg served with tomato, potato, bacon and pork sausage /  
A bread basket / Seasonal sliced fresh fruit

One choice of Asian dish served with Chicken, Pork or Beef / One fresh fruit juice / Selected 3 choice of 
fresh fruit / One hot beverage / A bread basket

Thank you for posting your order outside your door before 3:00 am

Available 24 hours a day, 7 days per week

Continental Breakfast

Healthy Breakfast

American Breakfast

Breakfast “à la Carte“

Asian Breakfast

THB 450

THB 550

THB 550

THB 150

THB 180

THB 240

THB 150

THB 120

THB 550

 Orange juice
 Watermelon juice

 Pineapple juice  Guava juice

 Orange juice
 Tomato juice

 Pineapple juice  Guava juice

 Scrambled
 Boiled

 Fried  Poached

 Orange juice
 Watermelon juice

 Pineapple juice  Guava juice

 Orange juice
 Watermelon juice

 Pineapple juice  Guava juice

 Orange juice
 Watermelon juice

 Pineapple juice
 Tomato juice

 Guava juice
 Apple juice

 Croissant
 Butter cake

 Raisin roll
 Banana cake

 Danish pastries
 Muffin

 Rice noodles with chicken
 Fish porridge

 Rice noodles with pork
 Boiled rice with mince pork

 Rice noodles with beef

 Papaya
 Watermelon

 Pineapple
 Cantaloupe

 Banana

 Müesli
 Corn flakes

 All bran
 Granola

 Coco pops
 Oatmeal

 American coffee
 Chocolate
 English breakfast tea

 Decaffeinated
 Green tea
 Herbal infusion

 Espresso
 Black tea

 Scrambled
 Fried
 Poached
 Boiled

 Eggs benedict
 served with pancetta
 Eggs benedict
 served with smoked salmon

 Omelette:
 smoked ham, tomato, 
 cheese, mushroom, onion, 
 or bell pepper

 Pancake
 Waffle

 French toast
 with maple syrup
 French toast
 with honey

 Cold cuts:
 ham, salami, pork roll, 
 sourdough ciabatta, 
 tomato, butter, mustards

 Tea  Coffee  Chocolate

 Tea  Coffee  Chocolate

 White toast  Whole wheat toast

 Tea  Coffee  Chocolate

 Tea  Coffee  Chocolate

 Hot  Cold

 Full milk  Low-fat milk

 Low fat  Plain  Fruit

Please select your fresh juice

Please select your fresh juice

Please select your egg

Please select your fresh juice

Please select your fresh juice

Fresh juices

Something Western

Egg selection

From Our Bakery
Choose a choice of following

Choose 3 choices of freshly baked pastries and cakes

Choose a choice of following

Option

Beverages

Please select a choice of following

Please select your 3 choices of fresh fruit

Please select your cereal

Please select your hot beverage

Please select your hot beverage

Please select your hot beverage

Please select your hot beverage

Please select your yoghurt

Breakfast is served in your room. Thank you for indicating your choice of breakfast and service time.
All prices are quoted in Thai baht and are inclusive of Government Tax and Service Charge.

GUEST NAME / ชื่อ
DATE / วันที่
SIGNATURE / ล�ยมือชื่อ



PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT  
PLEASE CALL PULLMAN TOUCH  

FOR SPECIAL REQUEST

Breakfast is served in your room.
Thank you for indicating your choice of breakfast and service time.

All prices are quoted in Thai baht and are inclusive of 
Government Tax and Service Charge.


