
 Version May 5, 2022

 อาหารในกล่องกระดาษคราฟท์ 
 “อาหารกล่อง ในกล่องกระดาษ์คราฟท์ ที�สามารถเลือกอิ�มมากน้อยได้ตามความต้องการ จะเลือกเป�นเมนูจานหลัก 
 อย่างเดียวก็ได้ สามารถเพิ�มเติม เมนูทานเล่น ของหวาน เครื�องดื�ม ได้ตามความต้องการ หรือถ้าอยากเนรมิตให้ 

 ข้าวกล่องธรรมดา ดูพิเศษขึ�น สามารถเพิ�มเติมกระเป�าสานใบน้อยๆ รับรองว่าผู้ทานจะจดจํามื�อง่ายๆแต่ไม่ธรรมดา 
 ได้อย่างแน่นอน” 

 อาหารจานเดียว หรือข้าว+กับข้าว 1 รายการ 

 ราคา 75บาท/ กล่อง* 

 ข้าวไก่ตุ๋นซีอิ�ว  ข้าวฉู่ฉี�ปลา  มักกะโรนีไก่ 

 ข้าวผัดไก่ผงกะหรี�  ข้าวหมูอบยอดผัก  บะหมี�ไก่ตุ๋น 

 ข้าว ไก่ย่างนํ�าจิ�มแจ่ว  ผัดหมี�ซั�วแฮมไก่  ข้าวสตูว์ไก่ 

 ข้าวปลาราดพริก  สปาเก็ตตี�แฮมพริกแห้ง  ข้าวผัดแฮม 

 ข้าวลาบไก่ทอด  ข้าวไก่ทอดคาราเกะ  ข้าวผัดต้มยําแห้งไก ่

 ราคา 105บาท/ กล่อง* 

 ข้าวผัดฉ่าทะเล  สปาเก็ตตี�เบคอนพริกแห้งไก่อบ  แซนวิชไก่อบและผักย่าง 

 ข้าวห่อหมกทะเล  โครเก็ตปลาแซลมอน สลัดผัก  แซนวิชแฮมกับซอสมัสตาร์ด 

 ข้าวปลาทอดซอสมะขาม  ข้าวหน้าหมูซีอิ�วญี�ปุ�น  เฟตตูชินี�ครีมสตูว์ไก ่

 ข้าวทะเลผัดผงกะหรี�  ข้าวทะเลกระเทียมพริกไทย  ข้าวหน้าไก่ดงบุริ 

 ยากิโซบะหมู ไข่ดาว  ข้าวผัดอเมริกันไก่ทอด ไส้กรอก  ข้าวหมูแดงหมูกรอบ 

 * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 บริษัท ดี เคเทอริ�ง จํากัด 

 เลขที� 12/1 ซอยรามคําแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
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 อาหารจานเดียว+sidedish หรือ ข้าว+กับข้าว 2 รายการ 

 ราคา 110บาท/ กล่อง* 

 ข้าวลาบหมูทอด+ไก่ย่าง  ข้าวไก่ผัดเม็ดมะม่วง+ปลาทอดขมิ�น  ข้าวไก่ทอดทงคัตสึ+สลัดมันฝรั�ง 

 ข้าวซี�โครงหมูทอด+ยํากุนเชียง  ข้าวปลาทอดตะไคร้+ผัดเผ็ดลูกชิ�นปลากราย  ข้าวไก่เทอริยากิ+สลัดมันฝรั�ง 

 ข้าวไก่ผัดเผ็ด+ไก่ทอด  ข้าวหมูป�� นก้อน+ลูกชิ�นปลากรายพริกไทยดํา  ข้าวหน้าไก่ญี�ปุ�น+ไข่ลวก 

 สลัดข้าวโพด+ไก่อบ  ข้าวกุ้งผัดยอดมะพร้าว+ป�กไก่ทอด  สปาเก็ตตี�ครีมผักโขม+ไก่อบ 

 แฮมชีสครัวซอง+มันฝรั�งทอด  ข้าวสันคอหมูย่าง+บล็อกโคลี�ผัดกุ้ง  คลับแซนวิช+มันฝรั�งทอด 

 ราคา 150บาท/ กล่อง* 

 ข้าวผัดฉ่าปลาอินทรีย์+ทอดมันปลา  ข้าวห่อหมกทะเล+ปลากระพงทอดนํ�าปลา  ข้าวหน้าปลาแซลมอนบดดงบุริ+ผักดอง 

 ข้าวผัดเรือโป�ะ+ปลาซอสมะขาม  ข้าวไข่เจียวเนื�อปู+ปลากระพงราดพริก  ไก่อบเม็กซิกัน + ข้าวอบดอกคําฝอย 

 ข้าวยําเกาหลีหมู+ผักดอง  ข้าวปลาซาบะเทอริยากิ สลัดมันฝรั�ง  porchetta เสิร์ฟพร้อมมันและผักอบ 

 เฟตตูชินี� สตูว์เนื�อ+ไข่ดาว  ข้าวผัดนํ�าพริกลงเรือ ปลาทอด หมูหวาน  ครีมกุ้งในขนมป�งอบ สลัดผัก บัลซามิก 

 ปลาย่างสมุนไพร มันฝรั�งอบ  ข้าวแพนงปลาหมึกยัดไส้+ซี�โครงหมูทอด  ข้าวปลากระพงพริกไทยดํา+ทอดมันกุ้ง 

 * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 หมายเหตุ 
 ●  จํานวนการสั�งขั�นตํ�า 10 กล่องต่อรายการ มูลค่าอาหารในการสั�งขั�นตํ�าต่อครั�ง 3000 บาท 
 ●  กระเป�าสานราคา 100  บาท 
 ●  กรณีสั�งตั�งแต่ 5000 บาทขึ�นไป ฟรีค่าขนส่ง (ในเขตกรุงเทพ) กรณีอื�นๆคิดค่าขนส่งตามระยะทาง 
 ●  ต้องการเพิ�ม นํ�าดื�ม นํ�าสมุนไพร ราคา 15 บาท/ขวด, นํ�าผลไม้180ml 20 บาท/กล่อง 
 ●  กรุณาสั�งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

 ** สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมกรุณาติดต่อฝ�ายขาย โทรศัพท์: (082) 782 8958 – 9 ** 

 บริษัท ดี เคเทอริ�ง จํากัด 
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 Snack Box  ราคา 75บาท/ กล่อง* 

 “เมนูทานเล่น ของหวาน ของว่างและของหวาน ในกล่องกระดาษคราฟท์ ที�สามารถสั�งพร้อมกับจานหลักและจับคู่ 
 เสิร์ฟรวมกัน เพื�อเนรมิตให้ข้าวกล่องธรรมดา ดูพิเศษขึ�น สามารถเพิ�มเติมกระเป�าสานใบน้อยๆ รับรองว่าผู้ทานจะ 

 จดจํามื�อง่ายๆแต่ไม่ธรรมดาได้อย่างแน่นอน” 

 เมนูไทย 

 1  ถุงทอง  เป�ยกปูน 

 2  กระทงทอง  ขนมกล้วย/ฟ�กทอง/ใบเตย 

 3  ข้าวตังเมี�ยงลาว  วุ้นกะทิอัญชัน 

 4  ม้าฮ่อ  ข้าวต้มมัด 

 5  หมี�กรอบ  ขนมดอกอัญชัน 

 6  เมี�ยงคํา  ข้าวเหนียวใบเตยสังขยา 

 7  สาคูไส้หมู  ตะโก ้

 8  ไส้กรอกอีสาน  ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง 

 9  กระทงทองแซลมอน  ข้าวเหนียวปลาแห้ง 

 10  ทอดมันปลา  ผลไม้ 

 เมนูนานาชาติ 

 1  สไลเดอร์หมู  บราวนี� 

 2  สไลเดอร์กระเพราไก่  แอบเป�� ลครัมเบิล 

 3  ขนมป�งอบกับเห็ดผัด  เค้กโรลช๊อคโกแลต 
 4  ไส้กรอกพันเบคอน  เค้กโรลวานิลลา 
 5  โครเก็ตแซลมอน  เค้กโรลชาเขียว 
 6  แซนวิชไก่คัตสึ  เค้กโรลกาแฟ 
 7  แซนวิชปลาแซลมอน  เค้กโรลสตอเบอร์รี� 
 8  แซนวิชปูอัด  เค้กโรลกล้วย 
 9  ขนมป�งแกงกะหรี�ไก่  เค้กโรลred velvet 
 10  ขนมป�งหมูแดง  เค้กโรลเบอร์รี� 
 * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 หมายเหตุ 
 ●  จํานวนการสั�ง  ขั�นตํ�า 40 กล่องต่อรายการ 
 ●  กรณีสั�งตั�งแต่ 5,000 บาทขึ�นไป ฟรีค่าขนส่ง (ในเขตกรุงเทพ) กรณีอื�นๆคิดค่าขนส่งตามระยะทาง 
 ●  กรุณาสั�งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

 บริษัท ดี เคเทอริ�ง จํากัด 
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 เครื�องดื�ม 

 เครื�องดื�มขวด 15 บาท* 
 นํ�าลําไย 
 นํ�ามะตูม 
 นํ�าตะไคร้ 
 นํ�ากระเจี�ยบ 
 นํ�าเก๊กฮวย 

 นํ�าอัญชัน 
 ชามะนาว 
 นํ�าใบเตย 

 * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 เครื�องดื�มUHT 20 บาท* 
 นํ�าส้ม (Orange Mix) 
 นํ�าองุ่น (Grape Mix) 
 นํ�าผลไม้รวม (Berry Mix) 
 นํ�ากีวี (Kiwi Mix) 
 นํ�าแครอท (Carrot Mix) 
 นํ�าผักผลไม้รวมใบเขียว 

 นํ�าผักผลไม้รวม 

 หมายเหตุ 
 ●  จํานวนการสั�งขั�นตํ�า 10 ขวดหรือกล่องต่อรายการ โดยสั�งคู่กับอาหารกล่องหรือ Snack Box เท่านั�น 
 ●  เครื�องดื�มขวด 150 ml 
 ●  UHT 180 ml (นํ�าผลไม้ผสม) 

 บริษัท ดี เคเทอริ�ง จํากัด 
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