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อาหารกล่อง 
"เมื่อต้องการทานอาหารมื้อหลักอย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ไม่อยากขาดความอร่อย" 

 

รูปแบบ อาหาร ราคา/กล่อง เพิ่มซุป เพิ่มแกงเผ็ด 
เพิ่มผลไม้/  
ของหวาน 

Standard อาหารจานเดียว 85 บาท    
 ข้าว+กับข้าว 1 รายการ 85 บาท + 55 บาท + 65 บาท + 40 บาท 
 ข้าว+กับข้าว 2 รายการ 115 บาท + 55 บาท + 65 บาท + 40 บาท 

DP Signature ข้าว+กับข้าว 2 รายการ 165 บาท + 65 บาท + 80 บาท + 40 บาท 
 

 
หมายเหตุ 
อาหารบรรจุใส่กล่องพลาสติกคุณภาพดีพร้อมช้อนส้อมพลาสติกและกระดาษทิชชู 
กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
ต้องการน้ําดื่ม คิดบริการเพิ่ม 20 บาท/ขวด, น้ําสมุนไพร 25 บาท ต่อขวด 
กรุณาสั่งอาหารอย่างน้อย 20 กล่องต่อรายการ 
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ บริการส่งขั้นต่ํา 3,000 บาทขึ้นไป 
 

 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทรศัพท์: (082) 782 8958 - 9 ** 



 

บริษัท ดี เคเทอริ่ง จํากัด  
เลขที่ 12/1 ซอยรามคําแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
มือถือ 082-782 8958-9,  โทร 02-718 8033-6 แฟกซ์ 02-718 8032  website: www.deecatering.com  

รายการอาหารกล่องแบบ Standard 
 

Standard อาหารจานเดียว 

� ข้าวมันไก่ � ข้าวผัดกุนเชียง � ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 
� ข้าวหน้าไก่ � ข้าวผัดแหนม � ขนมจีนน้ํายาลูกชิ้น 
� ข้าวหมกไก่ � ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก ่ � ขนมจีนน้ําเงี้ยว 
� ข้าวไก่ย่างเทริยากิ � ข้าวผัดปลาเค็ม � ข้าวหมูแดง 
� ข้าวไก่อบยอดผัก � ข้าวผัดปลาท ู � สปาเกตตีคาโบนาร่า 
� ข้าวผัดน้ําพริกลงเรือ � ราดหน้าหม ู � สปาเกตตีเบคอนพริกแห้ง 
� ข้าวคลุกกะป ิ � ราดหน้าไก่ � สปาเกตตีซอสมะเขือเทศหมู/ ไก ่

 
 

Standard รายการกับข้าว 
� ไก/่ หมู/ เนื้อผัดเผ็ด 
� ไก/่ หมู/ เนื้อผัดเครื่องแกง 
� ไก/่ หมูผัดขิง 
� ไก/่ หมู/ เนื้อผัดกะเพรากรอบ 
� ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย 
� ปลา/ลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่า 
� ไก/่ หมู/ เนื้อผัดพริกไทยดํา 
� หมู/ ปลา/ กุ้งเปรี้ยวหวาน 

� ไก/่ หมูอบยอดผัก 
� บล็อกโคลี่ผัดหม/ู กุ้ง 
� คะน้าผัดหม/ู หมูกรอบ/ กุ้ง 
� ผักกาดขาวผัดกุ้ง 
� ยอดข้าวโพดอ่อนผัดกุ้ง 
� ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง 
� เนื้อผัดน้ํามันหอย 
� กุ้งชุบแป้งทอด 

�  หมูสับปั้นทอดกระเทียม 
�  ไก/่ หมู/ เนื้อ/ 

ปลาทอดกระเทียม 
�  ปลาราดพริก 
� ปลาทอดราดซอสกระเทียมโทน 
� ปลาทอดขมิ้น 
� ปลาผัดขึ้นฉ่าย 
� ปีกไก่ทอด 
� ไก่ย่าง/ คอหมูย่าง - น้ําจิ้มแจ่ว 

 
 

Standard รายการซุป 
� แกงส้มกุ้งชะอมชุบไข่/ 

ยอดมะพร้าว/ มะละกอ 
� ต้มยําไก่ 
� ต้มยําไก่ใบมะขามอ่อน 

� ต้มข่าไก่ 
� ต้มโคล้งไก่ 
� ต้มแซ่บกระดูกหม ู
� แกงจืดมะระยัดไส้หม ู

� แกงจืดวุ้นเส้นเต้าหู้หมูสับ 
� แกงจืดตําลึงหมูสับ 
� แกงจืดฟักตุ๋นมะนาวดอง 
� แกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกาดขาว 

 
 

Standard รายการแกงเผ็ด 
� แกงเขียวหวานหม/ู ไก/่ เนื้อ/ 

ลูกชิ้นปลากราย  
� พะแนงหม/ู ไก ่
� ฉู่ฉี่เนื้อปลา 

� แกงป่าไก่/ หมู/ เนื้อ/ เนื้อสับ/ 
ลูกชิ้นปลากราย 

� แกงเผ็ดไก่/ หมู/ เนื้อ 

�  มัสมั่นไก่/ หมู/ เนื้อ 
� แกงคั่วสับปะรดไก/่ หมู/ เนื้อ 
� แกงกะหรี่ไก่/ หมู/ เนื้อ 
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รายการอาหารกล่องแบบ Dee Prom Signature 
 

Dee Prom Signature รายการกับข้าว 

� ผัดเรือโป๊ะ � ผัดฉ่าของทะเล � เก๋าราดพริก 

� ห่อหมกดีพร้อม � ผัดฉ่าปลาอินทรีย ์ � เก๋าผัดกะเทียมโทน 

� หมึกผัดซอส � ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย � เก๋าทอดน้ําปลา 

� หมึกผัดไข่เค็ม � ผัดฉ่าปลาดุกทะเล � เก๋าทอดยํามะม่วง 

� กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน � ทอดมันกุ้ง � เก๋าทอดกระเทียม 

� ผัดพริกขิงปลาดุกฟูไข่เค็ม � ทอดมันปลา � กะพงราดพริก 

� เนื้อปูผัดผงกะหรี ่ � หอยจ๊อเนื้อปู � กะพงผัดกะเทียมโทน 

� เนื้อปูผัดต้นหอม  � ปลาเห็ดโคนทอดกรอบ � กะพงทอดน้ําปลา 

� เก๋าผัดพริกไทยดํา � หมีกชุบแป้งทอด � กะพงทอดยํามะม่วง 

� เก๋าผัดเปรี้ยวหวาน � หมึกแดดเดียว � กะพงทอดกระเทียม 

� เก๋าผัดขึ้นฉ่าย � กุ้งชุบแป้งทอด 
  

Dee Prom Signature รายการซุป 

� ต้มโคล้ง ปลาเก๋า � โป๊ะแตก � ต้มยําทะเล 

� ต้มยํากุ้ง � ต้มยําปลากะพง � แกงจืดของทะเล 

� แกงเลียงกุ้งสด 
   

Dee Prom Signature รายการแกงเผ็ด 

� แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายไข่เค็ม � แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว � แกงป่ากุ้ง 

� แกงส้มปลาดุกทะเลยอดมะพร้าว � แกงส้มกุ้งไหลบัว � แกงป่าปลาเห็ดโคน 

� แกงส้มปลาดุกทะเลสับปะรด 
 

  

 
รายการของหวาน 

� สาคูแคนตาลูป 
� ทับทิมกรอบ 
� ลอดช่อง 

� รวมมิตร 
� เฉาก๊วย 

 
� เต้าทึง 
� ซ่าหริ่ม 

 
 

รายการเครื่องดื่ม 

� น้ําส้ม 
� น้ําฝรั่ง 
� น้ําสับปะรด 
� น้ําพันช์ 
� น้ําลิ้นจี่ 

� น้ํามะตูม 
� น้ําตะไคร้ 
� น้ําใบเตย 
� น้ํากระเจี๊ยบ 
� น้ําเก๊กฮวย 

� น้ําอัญชัน 
� น้ําบ๊วย 
� น้ําลําไย 
� ชาดําเย็น 
� ชามะนาว 

 


