
รายการอาหาร ราคา

ข้าวหน้าไก่ 8,000

ข้าวผัดนํ้าพรกิลงเรือ / ข้าวคลุกกะปิ 9,000

ข้าวไก่เทอรยิากิ 9,000

ข้าวมันไก่ 9,000

ข้าวหมกไก่ 9,000

ข้าวไก่ทอดคัตสดึง 9,000

ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ทรงเครื่อง 10,000

ข้าวขาหมู 10,000

ข้าวหมูชาชู 10,000

ข้าวหน้าแซลมอนไข่หวาน 10,000

ข้าวยําเกาหลี 10,000

ข้าวดงบุร ี 10,000

ข้าวหน้าเปด็ 11,000

ข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ทอด 12,000

ข้าวรซีอทโต้เหด็ทรัฟเฟลิ 12,000

รายการอาหารออกรา้น (Food Stall)

บรษิัท ด ีเคเทอริ่ง จํากัด 
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ซุ้มอาหาร ออกร้าน ทําสดๆเพิ่มสสีัน และกลิ่นหอมๆให้กับงานเลี้ยง ที่คอยกระตุ้นต่อมหวิให้แขกได้เปน็อย่างดี

ประเภทขา้ว ประเภทเสน้

รายการอาหาร ราคา

กว๋ยเตี๋ยวเรือ นํ้าตก 8,000

กว๋ยเตี๋ยวไก่ตุน๋มะระ 8,000

กว๋ยเตี๋ยวหมู 8,000

กว๋ยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา 8,000

ขนมจนี (นํ้ายา/ นํ้าพรกิ/ แกงเขยีวหวาน) 8,000

กระเพาะปลา 9,000

ผัดไทย 9,000

บะหมี่นํ้าหมูแดง หมูกรอบ 9,000

ราดหน้า (หมู/ ไก่/ เนื้อ/ ทะเล) 9,000

กว๋ยเตี๋ยวทะเล 9,500

บะหมี่เยน็ 9,500

ราเมน ชาชู เส้นบะหมี่ไข่ 9,500

พาสต้า 10,000



รายการอาหาร ราคา

ติ่มซํา (ขนมจบีหมู,ขนมจบี

กุ้ง,สาหร่าย,ซาลาเปาไส้ครมี,ซาลาเปา

หมูแดง)

12,000

หมูสามชั้นอบสไตลอ์ติาเลยีน 15,000

แฮมขาหมูอบนํ้าผึ้ง ซอสสัปปะรด 15,000

ปลาแซลมอนห่อแป้งอบ 18,000

เนื้อสันนอกอบ พร้อมเครื่องเคยีง

ซอสเหด็
20,000

เนื้อรบิอายอบ พร้อมเครื่องเคยีง

ซอสพรกิไทย
22,000

ชสีและเนื้อเยน็ต่างๆ เครื่องเคยีง 

(ชสีพาเมซาน,เชดด้า,ครมีชสี,พารม์า,

BBQ แฮม)

25,000

ขาแกะอบพร้อมเครื่องเคยีงซอสโรสแมรี่ 25,000

ซูช ิซาซมิ ิ(แซลมอน, ปูอัด, ปลา

กะพง,ไข่หวาน,กุ้ง)
30,000

รายการอาหาร ราคา

ซฟีูด๊ปิ้งย่าง ราคาเริ่มต้น 600

ยํา (ยําถั่วพู, ยําดุกฟู, ยําตะไคร้, กุ้งพล่า,

หมกึพล่า, ยําทะเลรวมมติร, ยําลูกชิ้นปลา,

ยําวุ้นเส้น(ทะเล))

8,500

ส้มตํา (ส้มตําปลาดุกฟู, ส้มตําไข่เคม็, ส้มตํา

มะละกอ, ส้มตํายอดมะพร้าว, ส้มตําผลไม้

รวม, ส้มตําปูเคม็)

8,500

ลาบ (ลาบไก่, ลาบหมู, ลาบปลาดุกฟู, ลาบ

เหด็)
8,500

หมูสะเตะ๊, ไก่สะเตะ๊, เนื้อสะเตะ๊ 9,000

BBQ (หมู/ ไก่) 9,000

หอยทอด 9,000

ออส่วน (หอยแมลงภู่/ หอยนางรม) 10,000

ผัดไทย กระเพาะปลา BBQ (หมู/ ไก่) บะหมี่นํ้าหมูแดง หมูกรอบ

บรษิัท ด ีเคเทอริ่ง จํากัด 
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ประเภทนานาชาติ ประเภทของปิง้ย่าง และยํา



รายการอาหาร ราคา

เครื่องดื่ม (นํ้าลิ้นจี่, นํ้าฝรั่ง, นํ้าสับปะรด, นํ้าส้ม, นํ้าพันช,์ นํ้าลําไย, นํ้ามะตูม, 

นํ้าตะไคร้, นํ้าใบเตย, นํ้ากระเจี๊ยบ, นํ้าเกก๊ฮวย, นํ้าอัญชัน)
6,000

ขนมหวาน (ลอดช่อง, เฉากว๊ย, ทับทมิกรอบ, รวมมติร, สลิ่ม, สาคูแคนตาลูป, 

นํ้าแขง็ใส)
7,000

ครอฟเฟลิ (ครมี, ผลไม้, ฝอยทอง, สังขยา, คาราเมล, ชอ๊คโกแลต) 9,500

ไอศกรมี (ไอศกรมีกะท,ิ เค้กbaba, สัปปะรดเชื่อม,สัปปะรดแห้ง) 9,000

ชานมไข่มุก (ชานม, ชาพชี, ชาเขยีวนม, อััญชัญลิ้นจี่, ชาเขยีว) 8,500

บรษิัท ด ีเคเทอริ่ง จํากัด 
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ประเภทของหวาน – เครื่องดื่ม (เลอืกไดซุ้ม้ละ 2 รายการ)

1 ซุ้มสําหรับ 100 ท่าน ระยะเวลาให้บรกิาร 3 ชม.

ราคายังไม่รวมค่าจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง เวลาจัดงานและจํานวนแขก)

ราคายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพิ่ม 7%

ในกรณไีม่ได้ส่ังพร้อมอาหารบุฟเฟตห์รือคอ็กเทล จํานวนส่ังข้ันตํ่า 3 ร้าน

หมายเหตุ


