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บุฟเฟต ์

Dee Prom Signature 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็อร่อยกับเมนูพิเศษสุดของร้านอาหารดีพร้อมได้ง่ายๆ 

 

ประเภทอาหาร Set A 
500 บาท/ท่าน 

Set B 
575 บาท/ท่าน 

Set C  
650 บาท/ท่าน 

จํานวนสั่งขั้นต่ํา 40 หัว 35 หัว 30 หัว 
ยํา 1 2 2 
น้ําพริก 1 1 1 
แกงเผ็ด 1 1 1 
แกงจืด – ต้มยํา 1 1 1 
ผัด  2 2 3 
ทอด - 1 2 
ของหวาน 1 1 1 
ผลไม้ 1 1 1 
จํานวนรวม  8 รายการ 10 รายการ 12 รายการ 

 
 

รายการข้างต้นรวม 
โต๊ะวางอาหารพร้อมผ้าปูโต๊ะ (ไม่รวมโต๊ะสําหรับแขกนั่งทาน), อาหารจัดใส่ภาชนะอุ่นอาหารสแตนเลสแบบพิเศษ 
บริการจานกระเบื้อง ช้อนส้อม แก้วน้ํา และกระดาษเช็ดปาก 
รวมข้าวสวยและน้ําดื่มเย็นทุกรายการ 
 

หมายเหต ุ
กรณีต้องการน้ําอัดลม, น้ําผลไม้/น้ําสมุนไพร เพิ่ม 55 บาท ต่อท่าน 
อาหารพระ กรณีจัดโตกเพิ่มชุดละ 100 บาท (1 รูป 1 โตก) กรณจีัดเป็นวงเพิ่มวงละ 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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รายการอาหารบุฟเฟตด์ีพร้อม 
 

ยํา 
� ยําถั่วพูกุ้งสด 
� ยําปลาดุกฟู 
� ยําตะไคร้กุ้งสด 

� ยําผักกูดกุ้งสด 
� ยํามะเขือยาว 
� ยําหัวปล ี

� ส้มตําปลาดุกฟู 
� ลาบปลาดุกฟ ู
� ลาบปลาอินทรีย์/ ปลาช่อน 

 

น้ําพริก 
� น้ําพริกไข่ปู 
� น้ําพริกกุ้งเสียบ 

� น้ําพริกกุ้งสด 
� น้ําพริกปลาทูโขลก 

� น้ําพริกปลาดุกย่าง 
� กุ้ง/ เนื้อปูหลน 

 
แกงเผ็ด 

� แกงป่าปลาเห็ดโคน 
� แกงป่าปลาเก๋า 
� แกงป่าปลาดุกทะเล 
� แกงป่ากุ้ง 

� แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายไข่เค็ม 
� แกงส้มกุ้งสดยอดมะพร้าว/ ไหลบัว/ ชะอมชุบไข่/ มะละกอ/ ผักรวม 
� แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว/ ไหลบัว/ ชะอมชุบไข่/ มะละกอ/ ผักรวม 
� แกงส้มปลาดุกทะเลยอดมะพร้าว/ ไหลบัว/ ชะอมชุบไข่/ มะละกอ/ ผักรวม 
� แกงส้มปลาดุกทะเลสับปะรด 

 
แกงจืด – ต้มยํา 

� ปลาทูต้มมะนาว 
� ต้มยําทะเล 
� ต้มยําโป๊ะแตก 

� ต้มยํากุ้งแม่น้ํา 
� แกงจืดของทะเล 
� แกงเลียงกุ้งสด 

� ต้มโคล้งปลาเก๋า/ ปลากรอบ 
� ต้มยําปลากะพง/ ปลาเก๋า 
� ต้มส้มปลากระบอก / ปลากะพง 

 
ผัด 

� ผัดเรือโป๊ะ 
� ห่อหมกดีพร้อม 
� หมึกผัดซอส 
� หมึกผัดไข่เค็ม 
� กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน 

� ผัดฉ่าของทะเล 
� ผัดฉ่าปลาอินทรีย ์
� ผัดฉ่าปลาดุกทะเล 
� ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย 
� ผัดพริกขิงปลาดุกฟูไข่เค็ม 

� ปลาเก๋า/ กะพง ผัดพริกไทยดํา 
� ปลาเก๋า/ กะพง ผัดเปรี้ยวหวาน 
� เนื้อปูผัดผงกะหรี ่
� เนื้อปูผัดต้นหอม 

 
ทอด 

� ทอดมันกุ้ง 
� ทอดมันปลา 
� ไข่เจียวหอยนางรม 
� ไข่เจียวเนื้อป/ู กุ้งสับ 
� กุ้งทอดราดซอสมะขาม 

� หอยจ๊อเนื้อปู 
� ปลาหมึกชุบแป้งทอด 
� ปลาหมึกแดดเดียว 
� กุ้งชุบแป้งทอด 
� ปลาเห็ดโคนทอดกรอบ 

� ปลาเก๋า/ กะพง ทอดน้ําปลา 
� ปลาเก๋า/ กะพง ทอดยํามะม่วง 
� ปลาเก๋า/ กะพง ทอดกระเทียม 
� ปลาเก๋า/ กะพง ทอดราดซอสกระเทียมโทน 
� ปลาเก๋า/ กะพง ทอดราดพริก 

 
 

ของหวาน 
� ลอดช่องเผือกแตงไทย 
� รวมมิตร 
� เฉาก๊วย 
� อัญมณีกรอบ 
� ซ่าหริ่ม 

� บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน 
� แกงบวดสามเกลอ 
� ครองแครงกะทิ 
� ธัญพืชเปียก 

 

�   ลูกตาลลอยแก้ว(ตามฤดูกาล) 
� มันต้มขิง 
� เต้าทึง 
� สาคูแคนตาลูป 
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เครื่องดื่ม (เพิ่ม 55 บาทต่อหัว เลือกได้ 1 รายการ) 
� น้ําส้ม 
� น้ําฝรั่ง 
� น้ําสับปะรด 
� น้ําพันช์ 
� น้ําลิ้นจี่ 
� น้ําลําไย 

 

� น้ํามะตูม 
� น้ําตะไคร้ 
� น้ําใบเตย 
� น้ํากระเจี๊ยบ 
� น้ําเก๊กฮวย 
� น้ําอัญชัน 

� กาแฟเย็น 
� ช็อกโกแลตเย็น 
� ชาดําเย็น 
� ชามะนาว 
� น้ํามะนาวโซดา 
� น้ําอัดลม 

 


