การเลีย้ งอาหารเช้ าแบบตะวันตก (Breakfast)
รายการอาหารประกอบด้วย น้ าผลไม้ ผลไม้สดตามฤดูกาล หรื อแช่อิ่ม ข้าวโอ๊ด
หรื อธัญพืชอบกรอบ (cereal) ประเภทต่าง ๆ ซึ่งผสมกับนมสด ไข่ปรุ งรสประเภทต่าง ๆ พร้อม
กับเครื่ องเคียงทั้งประเภทผักและเนื้อสัตว์ปรุ งรส ขนมปังแผ่นทั้งสดและปิ้ ง เนยสด แยมหรื อ
น้ าผึ้ง และเครื่ องดื่มร้อนประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีท้ งั ที่ผสมกับนมสดและน้ าตาล หรื อไม่ผสมเลย
เกลือและพริ กไทย
อุปกรณ์ที่ใช้รับประทานประกอบด้วย แก้วใส่ น้ าผลไม้ จานใส่ ผลไม้ ชามใส่
ข้าวโอ๊ดพร้อมจานรอง จานใส่ ไข่ประเภททอด ถ้วยใส่ ไข่ประเภทลวกหรื อต้มพร้อมจานรอง
ที่ใส่ ขนมปังปิ้ ง ถ้วยใส่ เนยสด โถใส่ แยมหรื อน้ าผึ้ง ถ้วยใส่ เครื่ องดื่มร้อนพร้อมจานรอง
โถนมและน้ าตาล มีดและส้อมสาหรับไข่ทอด มีดสาหรับทาเนย ช้อนสาหรับเครื่ องดื่มที่ผสม
นมสดและน้ าตาล ที่ใส่ เกลือและพริ กไทย
วิธีการรับประทานใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในทุกรายการ ยกเว้นขนมปั งปิ้ งหรื อสด
เมื่อทาเนยหรื อแยมแล้วให้ใช้มือและห้ามใช้มีดส้อม การผสมนมกับน้ าชาให้ใส่ นมก่อนและ
เทชาลงไปในภายหลัง จากนั้นจึงคนให้เข้ากันด้วยช้อนชา
การเลีย้ งรับรองในช่ วงเช้ า (Vin d’honour)
รายการอาหารประกอบด้วย อาหารว่างที่รับประทานโดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์
(finger food) ประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อนและเย็น ผลไม้ที่ปอกและหัน่ แล้ว และของขบเคี้ยว
แกล้มเครื่ องดื่ม
รายการเครื่ องดื่มประกอบด้วยเครื่ องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไม่มีแอลกอฮอล
ที่ใช้ในช่วงก่อนการรับประทานอาหาร อาทิ น้ าผลไม้ น้ าอัดลม เบียร์ วิสกี้ จินโทนิค คัมปารี
โซดา ไวน์ขาว ไวน์แดง และแชมเปญ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยภาชนะใส่ อาหาร ไม้จิ้ม จานและส้อมขนาดเล็ก
แก้วใส่ เครื่ องดื่มประเภทต่าง ๆ และกระดาษเช็ดมือ
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วิธีรับประทาน ใช้ไม้จิม้ หรื อมือในกรณี ที่เป็ นอาหารชิ้นเดียวที่มีขนาดเล็ก และ
ใช้จานแบ่งพร้อมกับส้อมเล็กในกรณี ที่เป็ นอาหารหลายชิ้นหรื อมีขนาดใหญ่เกินคา แก้วใส่
เครื่ องดื่มประเภทต่าง ๆ ควรพันด้วยกระดาษเช็ดมือเพื่อป้ องกันการหยดของน้ าที่เกิดขึ้นบน
ด้านนอกของถ้วยจากความเย็นของเครื่ องดื่ม
การเลีย้ งอาหารกลางวันแบบตะวันตก (Luncheon)
รายการอาหารประกอบด้วยของขบเคี้ยวแกล้มเครื่ องดื่มก่อนอาหาร อาหาร
เรี ยกน้ าย่อย (appetizer) หรื อซุป อาหารจานหลัก (main course) และอาหารหวาน (dessert)
รายการเครื่ องดื่มประกอบด้วยเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไม่มีแอลกอฮอล
ในช่วงก่อนการรับประทานอาหาร ไวน์ขาว ไวน์แดง แชมเปญในกรณี ที่มีการดื่มอวยพร
(toast) ในช่วงก่อนอาหารหวาน และน้ าชาหรื อกาแฟ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย จานใส่ ขนมปัง ภาชนะใส่ เนย จานสาหรับอาหาร
เรี ยกน้ าย่อย ถ้วยหรื อจานสาหรับซุปพร้อมจานรอง จานสาหรับอาหารจานหลัก จานสาหรับ
อาหารหวาน ถ้วยน้ าชา ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง แก้วเครื่ องดื่มก่อนอาหาร แก้วน้ า
แก้วไวน์ขาว แก้วไวน์แดง และแก้วแชมเปญ มีดตักเนย มีดปาดเนย มีดและส้อมสาหรับ
อาหารเรี ยกน้ าย่อยประเภทต่าง ๆ ช้อนซุป มีดและส้อมสาหรับอาหารจานหลักประเภทต่าง ๆ
ช้อนและส้อมสาหรับอาหารหวาน และช้อนสาหรับน้ าชาและกาแฟ ที่ใส่ กลือและพริ กไทย
วิธีการรับประทานใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในทุกรายการ ยกเว้นขนมปั งเมื่อบิเป็ นชิ้น
พอคาและทาเนยแล้วให้ใช้มือและห้ามใช้มีดส้อม แก้วน้ าให้เติมน้ าไว้ได้เลย ส่ วนแก้วไวน์และ
แชมเปญให้ปล่อยว่างไว้จนกว่าจะบริ การสุ ราดังกล่าว
การเลีย้ งนา้ ชาตอนบ่ าย (Afternoon Tea)
รายการอาหารประกอบด้วยอาหารว่างแบบตะวันตก อาทิ แซนด์วชิ ที่ตดั เป็ นชิ้นเล็ก
พอคา ขนมสะโคน ขนมเค๊กที่ตดั เป็ นชิ้นเล็ก ทาตผลไม้ เนยสด ครี มสด (whip cream) แยม
น้ าชา และกาแฟ
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อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย จาขนาดเล็ก ถ้วยน้ าชา ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง
โถนม โถน้ าตาล กาใส่ ชา กาใส่ กาแฟ ถ้วยใส่ เนย ถ้วยใส่ น้ าผึ้ง ส้อมสาหรับขนม
มีดขนาดเล็กสาหรับเนย และช้อนชากาแฟ
วิธีรับประทานคือ นัง่ บนเก้าอี้นวมซึ่งมีโต๊ะขนาดเล็กข้างหน้าหรื อด้านข้าง
ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในทุกรายการ ใช้มือในการหยิบแซนด์วชิ หรื อขนมสะโคนที่ทาเนย
และแยมแล้ว และห้ามใช้มีดหรื อส้อม การผสมนมกับชาให้ใส่ นมก่อนและเทชาลงไป
ในภายหลัง จากนั้นจึงคนให้เข้ากันด้วยช้อนชา
การเลีย้ งรับรองในช่ วงคา่ (Reception)
รายการอาหาร รายการเครื่ องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้และวิธีรับประทานเหมือนกับ
การเลี้ยงรับรองในช่วงเช้า
การเลีย้ งอาหารคา่ (Dinner)
รายการอาหาร รายการเครื่ องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้และวิธีรับประทานเหมือนกับ
การเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่สามารถมีรายการอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็ น 4 - 5 อย่าง และ
การรับประทานน้ าชา กาแฟ สามารถย้ายไปจากโต๊ะได้
การเลีย้ งอาหารว่ างตอนดึก (Supper)
รายการอาหารประกอบด้วย แซนด์วชิ ซุป อาหารว่างประเภทอื่น และขนมหวาน
รายการเครื่ องดื่มประกอบด้วยเครื่ องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไม่มีแอลกอฮอล
ที่ใช้รับประทานกับอาหาร
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ถ้วยหรื อจานใส่ ซุปพร้อมจานรอง จานขนาดเล็ก
ช้อนซุป มีดและส้อมขนาดเล็ก แก้วใส่ เครื่ องดื่มประเภทต่าง ๆ และผ้าเช็ดมือ
วิธีการรับประทานคือใช้อุปกรณ์ในการรับประทานซุป อาหารว่าง และขนมหวาน
ส่ วนแซนด์วชิ ใช้มือและห้ามใช้มีดส้อม

