บุฟเฟต์ “เมนูมาตรฐาน”
เมนูบุฟเฟต์ ที่เหมาะกับมื้อเน้นอิ่ม และอร่อยในเวลาเดียวกัน งานเลี้ยงองค์กรก็ดี งานเลี้ยงในบ้านก็เยี่ยม
ประเภทอาหาร
Set A
Set B
Set C
Set D
280 บาท/ท่าน 330 บาท/ท่าน
390 บาท/ท่าน
440 บาท/ท่าน
จํานวนสั่งขั้นต่ํา
50 หัว
40 หัว
35 หัว
30 หัว
ยํา
1
1
2
2
น้ําพริก
1
1
1
1
ไข่
1
1
1
1
แกงเผ็ด
1
1
1
1
แกงจืด – ต้มยํา
1
1
1
ผัด-ทอด-อบ-ย่าง
1
1
2
4
ข้าวผัด
1
1
1
1
ของหวาน - ผลไม้
1
1
1
1
จํานวนรวม
7 รายการ
8 รายการ
10 รายการ
12 รายการ
รายการข้างต้นรวม
อาหารจัดใส่ภาชนะอุ่นอาหารสแตนเลสแบบมาตรฐาน
โต๊ะวางอาหารพร้อมผ้าปูโต๊ะ (ไม่รวมโต๊ะสําหรับแขกนั่งทาน)
บริการจานกระเบื้อง ช้อนส้อม แก้วน้ํา และกระดาษเช็ดปาก
รวมข้าวสวยและน้ําดื่มเย็นทุกรายการ
หมายเหตุ
กรณีต้องการน้ําอัดลม, น้ําผลไม้/น้ําสมุนไพร เพิ่ม 55 บาท ต่อท่าน
อาหารพระ กรณีจัดโตกเพิ่มชุดละ 100 บาท (1 รูป 1 โตก) กรณีจัดเป็นวงเพิ่มวงละ 50 บาท (วงละ 4-5 รูป)
ราคายังไม่รวมค่าจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง เวลาจัดงานและจํานวนแขก)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าบริการ 10% คิดจากยอดรวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาให้บริการ 3 ชม. กรณีเกินเวลาคิดเพิ่ม 500 – 1000 บาท (ต่อชั่วโมง ต่อแขก 100 ท่าน)
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทรศัพท์: (082) 782 8958-9 **
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รายการอาหารบุฟเฟต์มาตรฐาน








ยําถั่วพู
ยําตะไคร้
ยําสามกรอบ
ยําหมูย่างยอดมะพร้าว
ยําคอหมูย่าง
ยําไส้กรอก
ยําหมูยอ








ยํา
ยํา ไข่ดาว/ ไข่ต้ม/ ไข่เค็ม
ลาบ ไก่/ หมู/ ปลานิล
ลาบเห็ด
หมูน้ําตก
หมูมะนาว
หมูชาวดง

น้ําพริก
 น้ําพริกมะม่วง
 น้ําพริกอ่อง
 น้ําพริกหนุ่ม

 น้ําพริกกะปิ
 น้ําพริกลงเรือ
 น้ําพริกมะขาม








ส้มตําข้าวโพด
ส้มตําไข่เค็ม
ส้มตําผลไม้
ส้มตํามะละกอ
ส้มตํามะละกอหมูย่าง
ส้มตํายอดมะพร้าว

 เต้าเจี้ยวหลน
 ปูเค็มหลน
 ปลาร้าหลน

ไข่
 ไข่ลูกเขย
 ไข่พะโล้
 ไข่ยัดไส้














 ไข่ตุ๋นเห็ดหอม
 ไข่ตุ๋นหมูสับ
 ไข่ต๋นุ กุ้งสด

มัสมั่น หมู/ ไก่/ เนื้อ
พะแนง หมู/ ไก่/ เนื้อ
ฉู่ฉี่ปลา
แกงขี้เหล็กหมูย่าง
แกงไตปลา
แกงเหลืองปลายอดมะพร้าว

ต้มยํา กุ้ง/ ไก่/ ปลา
ต้มยําไก่ใบมะขามอ่อน
ต้มข่าไก่
ต้มแซ่บกระดูกหมู
ต้มโคล้ง ไก่/ ปลาทอด






ไข่เจียวแหนม
ไข่เจียวหมูสับ
ไข่เจียวหัวไชโป๊ว
ไข่เจียวไส้กรอก









แกงเผ็ด
แกงส้มกุ้ง ชะอมชุบไข่/ ยอดมะพร้าว/ มะละกอ/ ไหลบัว/ ผักรวม
แกงส้มปลา ผักบุ้ง/ ยอดมะพร้าว/ มะละกอ/ ไหลบัว/ ผักรวม
แกงป่า เนื้อสับ/ ปลาดุก/ ลูกชิ้นปลากราย/ หมู/ ไก่/ กุ้ง
แกงเขียวหวาน หมู/ ไก่/ เนื้อ/ ลูกชิ้นปลากราย
แกงคั่วสับปะรด หมู/ ไก่/ เนื้อ
แกงเผ็ด หมู/ ไก่/ เนื้อ/ หมูย่าง
แกงกะหรี่ หมู/ ไก่/ เนื้อ







แกงจืด-ต้มยํา
ต้มกะทิสายบัวปลาทูนึ่ง
แกงอ่อม หมู/ ไก่/ ปลา
แกงจืดมะระยัดไส้หมู
แกงจืดกะหล่ํายัดไส้หมู
แกงจืดตําลึงหมูสับ







แกงจืดฟักตุ๋นมะนาวดอง
แกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกาดขาว
ปีกไก่ตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน
ซี่โครงหมูต้มผักกาดดอง
หน่อไม้สดต้มปีกไก่/ ซี่โครงหมู
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ผัดผักรวมมิตร
ผัดผักสี่สหาย
ผักกาดขาวผัดกุ้ง
ยอดข้าวโพดอ่อนผัดกุ้ง
ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง
หมู/ ไก่/ ปลา ผัดขิง
ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
ซี่โครงหมูอบยอดผัก
หมู/ ไก่ อบยอดผัก
หมู/ ไก่ ผัดหนําเลี้ยบ
หมู/ ไก่/ ปลา ผัดพริกขิง
หมู/ ไก่ คั่วกลิ้ง
หมู/ ไก่ ผัดเครื่องแกง
ไก่/ ปีกไก่/ ปลา ทอดตะไคร้
ไก่/ ปลา ทอดขมิ้น
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
เนื้อผัดพริก
เนื้อผัดน้ํามันหอย
ปลาราดพริก





















ผัด-ทอด-อบ-ย่าง
บร็อคโคลี่ผัด กุ้ง/ หมู/ หมูกรอบ
คะน้าผัด กุ้ง / หมู/ หมูกรอบ
แขนงผัด กุ้ง / หมู/ หมูกรอบ
ดอกกะหล่ําผัด กุ้ง/ หมู/ หมูกรอบ
ยอดมะระน้ํามันหอย/ ผัดกุ้ง/ ผัดหมูกรอบ
ผักหวานน้ํามันหอย/ ผัดกุ้ง/ ผัดหมูกรอบ
หมู/ ไก่/ เนื้อ ผัดใบกะเพรากรอบ
หมู/ ไก่/ เนื้อ/ ลูกชิ้นปลากราย ผัดพริกไทยดํา
หมู/ ไก่/ เนื้อ/ ปลาดุก/ ลูกชิ้นปลากราย ผัดเผ็ด
หมู/ ไก่/ ปลา/ กุ้ง เปรี้ยวหวาน
หมู/ ไก่/ เนื้อ/ ปลา ทอดกระเทียมพริกไทย
หมูสับปั้น/ ซี่โครงหมู ทอดกระเทียม
หมู/ ไก่/ ลูกชิ้นกุ้ง ผัดพริกหยวก
ไก่ย่าง/ หมูย่าง/ คอหมูย่าง – น้ําจิ้มแจ่ว
หอยลายผัดน้ําพริกเผา
หอยลายผัดโหระพา
ปลา/ ลูกชิ้นปลากราย ผัดฉ่า
ปลาทอดราดซอสกระเทียมโทน
ปลานึ่งซีอิ้ว

 ข้าวกล้อง
 ขนมจีน

ข้าว-ข้าวผัด
 ข้าวผัดไข่และแครอท
 ข้าวผัด ไก่/ หมู

 ข้าวผัดธัญพืช
 ข้าวอัญชัน

 ลอดช่อง
 รวมมิตร
 เฉาก๊วย

ของหวาน-ผลไม้
 ทับทิมกรอบ
 ซาหริ่ม
 เต้าทึง

 สาคูแคนตาลูป
 ลูกตาลลอยแก้ว (ตามฤดูกาล)
 ผลไม้ตามฤดูกาล








น้ําส้ม
น้ําฝรั่ง
น้ําสับปะรด
น้ําพันช์
น้ําลิ้นจี่
น้ําลําไย

เครื่องดื่ม (เพิ่ม 55 บาทต่อหัว เลือกได้ 1 รายการ)
 น้ํามะตูม

 น้ําตะไคร้

 น้ําใบเตย

 น้ํากระเจี๊ยบ

 น้ําเก๊กฮวย

 น้ําอัญชัน


กาแฟเย็น
ช็อกโกแลตเย็น
ชาดําเย็น
ชามะนาว
น้ํามะนาวโซดา
น้ําอัดลม
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