อาหารในกล่องกระดาษคราฟท์
“อาหารกล่อง ในกล่องกระดาษ์คราฟท์ ทีสามารถเลือกอิมมากน้อยได้ตามความต้องการ จะเลือกเปนเมนูจานหลัก
อย่างเดียวก็ได้ สามารถเพิมเติม เมนูทานเล่น ของหวาน เครืองดืม ได้ตามความต้องการ หรือถ้าอยากเนรมิตให้
ข้าวกล่องธรรมดา ดูพิเศษขึน สามารถเพิมเติมกระเปาสานใบน้อยๆ รับรองว่าผู้ทานจะจดจํามือง่ายๆแต่ไม่ธรรมดา
ได้อย่างแน่นอน”

อาหารจานเดียว หรือข้าว+กับข้าว 1 รายการ
ราคา 75บาท/ กล่อง
ข้าวไก่ตุ๋นซีอิว

ข้าวฉู่ฉีปลา

มักกะโรนีไก่

ข้าวผัดไก่ผงกะหรี

ข้าวหมูอบยอดผัก

บะหมีไก่ตุ๋น

ข้าว ไก่ย่างนําจิมแจ่ว

ผัดหมีซัวแฮมไก่

ข้าวสตูว์ไก่

ข้าวปลาราดพริก

สปาเก็ตตีแฮมพริกแห้ง

ข้าวผัดแฮม

ข้าวลาบไก่ทอด

ข้าวไก่ทอดคาราเกะ

ข้าวผัดต้มยําแห้งไก่

ราคา 105บาท/ กล่อง
ข้าวผัดฉ่าทะเล

สปาเก็ตตีเบคอนพริกแห้งไก่อบ

แซนวิชไก่อบและผักย่าง

ข้าวห่อหมกทะเล

โครเก็ตปลาแซลมอน สลัดผัก

แซนวิชแฮมกับซอสมัสตาร์ด

ข้าวปลาทอดซอสมะขาม

ข้าวหน้าหมูซีอิวญีปุน

เฟตตูชินีครีมสตูว์ไก่

ข้าวทะเลผัดผงกะหรี

ข้าวทะเลกระเทียมพริกไทย

ข้าวหน้าไก่ดงบุริ

ยากิโซบะหมู ไข่ดาว

ข้าวผัดอเมริกันไก่ทอด ไส้กรอก

ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
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อาหารจานเดียว+sidedish หรือ ข้าว+กับข้าว 2 รายการ
ราคา 110บาท/ กล่อง
ข้าวลาบหมูทอด+ไก่ย่าง

ข้าวไก่ผัดเม็ดมะม่วง+ปลาทอดขมิน

ข้าวไก่ทอดทงคัตสึ+สลัดมันฝรัง

ข้าวซีโครงหมูทอด+ยํากุนเชียง

ข้าวปลาทอดตะไคร้+ผัดเผ็ดลูกชินปลากราย ข้าวไก่เทอริยากิ+สลัดมันฝรัง

ข้าวไก่ผัดเผ็ด+ไก่ทอด

ข้าวหมูปนก้อน+ลูกชินปลากรายพริกไทยดํา ข้าวหน้าไก่ญีปุน+ไข่ลวก

สลัดข้าวโพด+ไก่อบ

ข้าวกุ้งผัดยอดมะพร้าว+ปกไก่ทอด

สปาเก็ตตีครีมผักโขม+ไก่อบ

แฮมชีสครัวซอง+มันฝรังทอด

ข้าวสันคอหมูย่าง+บล็อกโคลีผัดกุ้ง

คลับแซนวิช+มันฝรังทอด

ราคา 150บาท/ กล่อง
ข้าวผัดฉ่าปลาอินทรีย์+ทอดมันปลา ข้าวห่อหมกทะเล+ปลากระพงทอดนําปลา ข้าวหน้าปลาแซลมอนบดดงบุริ+ผักดอง
ข้าวผัดเรือโปะ+ปลาซอสมะขาม

ข้าวไข่เจียวเนือปู+ปลากระพงราดพริก

ไก่อบเม็กซิกัน + ข้าวอบดอกคําฝอย

ข้าวยําเกาหลีหมู+ผักดอง

ข้าวปลาซาบะเทอริยากิ สลัดมันฝรัง

porchetta เสิร์ฟพร้อมมันและผักอบ

เฟตตูชินี สตูว์เนือ+ไข่ดาว

ข้าวผัดนําพริกลงเรือ ปลาทอด หมูหวาน

ครีมกุ้งในขนมปงอบ สลัดผัก บัลซามิก

ปลาย่างสมุนไพร มันฝรังอบ

ข้าวแพนงปลาหมึกยัดไส้+ซีโครงหมูทอด

ข้าวปลากระพงพริกไทยดํา+ทอดมันกุ้ง

หมายเหตุ
● จํานวนการสังขันตํา 10 กล่องต่อรายการ มูลค่าการสังขันตําต่อครัง 3000 บาท
● กระเปาสานราคา 100 บาท

● กรณีสังตังแต่ 5000 บาทขึนไป ฟรีค่าขนส่ง (ในเขตกรุงเทพ) กรณีอืนๆคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
● ต้องการเพิม นําดืม นําสมุนไพร ราคา 15 บาท/ขวด, นําผลไม้180ml 20 บาท/กล่อง
● กรุณาสังล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
● ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว
** สอบถามรายละเอียดเพิมเติมกรุณาติดต่อฝายขาย โทรศัพท์: (082) 782 8958 – 9 **
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Snack Box ราคา 75บาท/ กล่อง
“เมนูทานเล่น ของหวาน ของว่างและของหวาน ในกล่องกระดาษคราฟท์ ทีสามารถสังพร้อมกับจานหลักและจับคู่
เสิร์ฟรวมกัน เพือเนรมิตให้ข้าวกล่องธรรมดา ดูพิเศษขึน สามารถเพิมเติมกระเปาสานใบน้อยๆ รับรองว่าผู้ทานจะ
จดจํามือง่ายๆแต่ไม่ธรรมดาได้อย่างแน่นอน”

เมนูไทย
1

ถุงทอง

เปยกปูน

2

กระทงทอง

ขนมกล้วย/ฟกทอง/ใบเตย

3

ข้าวตังเมียงลาว

วุ้นกะทิอัญชัน

4

ม้าฮ่อ

ข้าวต้มมัด

5

หมีกรอบ

ขนมดอกอัญชัน

6

เมียงคํา

ข้าวเหนียวใบเตยสังขยา

7

สาคูไส้หมู

ตะโก้

8

ไส้กรอกอีสาน

ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง

9

กระทงทองแซลมอน

ข้าวเหนียวปลาแห้ง

10

ทอดมันปลา

ผลไม้

เมนูนานาชาติ
1

สไลเดอร์หมู

บราวนี

2

สไลเดอร์กระเพราไก่

แอบเปลครัมเบิล

3

ขนมปงอบกับเห็ดผัด เค้กโรลช๊อคโกแลต

4

ไส้กรอกพันเบคอน

เค้กโรลวานิลลา

5

โครเก็ตแซลมอน

เค้กโรลชาเขียว

6

แซนวิชไก่คัตสึ

เค้กโรลกาแฟ

7

แซนวิชปลาแซลมอน

เค้กโรลสตอเบอร์รี

8

แซนวิชปูอัด

เค้กโรลกล้วย

9

ขนมปงแกงกะหรีไก่

เค้กโรลred velvet

10

ขนมปงหมูแดง

เค้กโรลเบอร์รี

หมายเหตุ
● จํานวนการสังขันตํา 40 กล่องต่อรายการ

● กรณีสังตังแต่ 5,000 บาทขึนไป ฟรีค่าขนส่ง (ในเขตกรุงเทพ) กรณีอืนๆคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
● กรุณาสังล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
● ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว
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เครืองดืม
เครืองดืมขวด 15 บาท

เครืองดืมUHT 20 บาท

นําลําไย

นําส้ม

นํามะตูม

นําองุ่น

นําตะไคร้

นําแอบเปล

นํากระเจียบ

นําสัปปะรด

นําเก๊กฮวย

นําผลไม้รวม

นําอัญชัน

นําฝรัง

ชามะนาว
นําใบเตย

นําทับทิม
นําผักผลไม้

หมายเหตุ
● จํานวนการสังขันตํา 10 ขวดหรือกล่องต่อรายการ โดยสังคู่กับอาหารกล่องหรือ Snack Box เท่านัน
● ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม 7% แล้ว
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