
บุฟเฟต์ “Dee Prom Signature”

อาหารจัดใส่ภาชนะอุ่นอาหารสแตนเลสแบบVIP

โตะ๊วางอาหารพร้อมผ้าปูโตะ๊ (ไม่รวมโตะ๊สําหรับแขกน่ังทาน)

บรกิารจานกระเบ้ือง ช้อนส้อม แก้วน้ํา และกระดาษเชด็ปาก

รวมข้าวสวยและน้ําด่ืมเยน็ทุกรายการ

กรณต้ีองการน้ําอัดลม, น้ําผลไม้/น้ําสมุนไพร เพิ่ม 60 บาท ต่อท่าน

อาหารพระ กรณจัีดโตกเพิ่มชุดละ 100 บาท (1 รูป 1 โตก) กรณจัีดเปน็วงเพิ่มวงละ 100 บาท (วงละ 4-5 รูป)

ราคายังไม่รวมค่าจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง เวลาจัดงานและจํานวนแขก)

ราคายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% 

ค่าบรกิาร 10% คดิจากยอดรวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ระยะเวลาให้บรกิาร 3 ชม. กรณเีกนิเวลาคดิเพิ่ม 1000 บาท (ต่อช่ัวโมง ต่อแขก 100 ท่าน)

รายการข้างต้นรวม

หมายเหตุ

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน กอ็ร่อยกับเมนูพเิศษสุดของร้านอาหารดพีร้อมได้ง่ายๆ

ประเภทอาหาร
Set A

570 บาท/ท่าน

Set B

660 บาท/ท่าน

Set C 

750 บาท/ท่าน

จํานวนสั่งขั้นตํ่า 40 หัว 35 หัว 30 หัว

ยํา 1 2 2

นํ้าพรกิ 1 1 1

แกงเผด็ 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
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รายการอาหารบุฟเฟต์ดีพรอ้ม 

ยํา 

ยําถั่วพูกุ้งสด

ยําปลาดุกฟู

ยําตะไคร้กุ้งสด

นํา้พริก 
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ยําผักกูดกุ้งสด

ยํามะเขือยาว

ยําหัวปลี

ส้มตําปลาดุกฟู

ลาบปลาดุกฟู

ลาบปลาอนิทรยี/์ ปลาช่อน

นํ้าพรกิไข่ปู

นํ้าพรกิกุ้งเสยีบ

นํ้าพรกิกุ้งสด

นํ้าพรกิปลาทูโขลก

นํ้าพรกิปลาดุกย่าง

กุ้ง/ เนื้อปูหลน

แกงเผ็ด

แกงป่าปลาเหด็โคน

แกงป่าปลาเกา๋

แกงป่าปลาดุกทะเล

แกงป่ากุ้ง

แกงส้มปลาดุกทะเลสับปะรด

แกงส้มกุ้งสดยอดมะพร้าว/ ไหลบัว/ ชะอมชุบไข่/ มะละกอ/ ผักรวม

แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว/ ไหลบัว/ ชะอมชุบไข่/ มะละกอ/ ผักรวม

แกงส้มปลาดุกทะเลยอดมะพร้าว/ไหลบัว/ ชะอมชุบไข่/ มะละกอ/ ผักรวม

แกงจดื – ตม้ยํา

ปลาทูต้มมะนาว

ต้มยําทะเล

ต้มยําโปะ๊แตก

ต้มยํากุ้งแม่นํ้า

แกงจืดของทะเล

แกงเลยีงกุ้งสด

ต้มโคล้งปลาเกา๋/ ปลากรอบ

ต้มยําปลากะพง/ ปลาเกา๋

ต้มส้มปลากระบอก / ปลากะพง

ผดั

ผัดเรือโปะ๊

ห่อหมกดพีร้อม

หมกึผัดซอส

หมกึผัดไข่เคม็

กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน

ผัดฉ่าของทะเล

ผัดฉ่าปลาอนิทรยี์

ผัดฉ่าปลาดุกทะเล

ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย

ผัดพรกิขงิปลาดุกฟูไข่เคม็

ปลาเกา๋/ กะพง ผัดพรกิไทย

ปลาเกา๋/ กะพง ผัดเปรี้ยวหวาน

เนื้อปูผัดผงกะหรี่

เนื้อปูผัดต้นหอม
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ทอด

ทอดมันกุ้ง

ทอดมันปลา

ไข่เจยีวหอยนางรม

ไข่เจยีวเนื้อปู/ กุ้งสับ

กุ้งทอดราดซอสมะขาม

หอยจอ๊เนื้อปู

ปลาหมกึชุบแป้งทอด

ปลาหมกึแดดเดยีว

กุ้งชุบแป้งทอด

ปลาเหด็โคนทอดกรอบ

ปลาเกา๋/ กะพง ทอดนํ้าปลา

ปลาเกา๋/ กะพง ทอดยํามะม่วง

ปลาเกา๋/ กะพง ทอดกระเทยีม

ปลาเกา๋/ กะพง ทอดราดซอส

กระเทยีมโทน

ปลาเกา๋/ กะพง ทอดราดพรกิ

ของหวาน

ลอดช่องเผือกแตงไทย

รวมมติร

เฉากว๊ย

อัญมณกีรอบ

ซ่าหริ่ม

บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน

แกงบวดสามเกลอ

ครองแครงกะทิ

ธัญพืชเปยีก

ลูกตาลลอยแก้ว(ตามฤดูกาล)

มันต้มขงิ

เต้าทงึ

สาคูแคนตาลูป

เครื่องดื่ม (เพิ่ม 60 บาทต่อหัว)

นํ้าส้ม

นํ้าฝรั่ง

นํ้าสับปะรด

นํ้าพันช์

นํ้าลิ้นจี่

นํ้าลําไย

นํ้ามะตูม

นํ้าตะไคร้

นํ้าใบเตย

นํ้ากระเจี๊ยบ

นํ้าเกก๊ฮวย

นํ้าอัญชัน

ชามะนาว

นํ้ามะนาวโซดา

นํ้าอัดลม


