
Save Box Meal Box Office Box

ราคาปกต ิ ตอ่กลอ่ง ราคาปกต ิ ตอ่กลอ่ง ราคาปกต ิตอ่กลอ่ง

65-ลดเหลอื58-* 75-ลดเหลอื68-* 99-ลดเหลอื89-*

ราคาประหยดั จานเดยีว ขา้วผัด+กบัแกลม้

1. ขา้วอบทรงเครือ่ง 1. ขา้ว+หมยูา่ง 1. ขา้วน ้าพรกิลงเรอื+ แหนมซีโ่ครงหมู

2. ขา้วอบสปัปะรด 2. ขา้ว+หมทูอดกระเทยีม 2. ขา้วผัดกุง้+ปีกไกท่อด

3. ขา้วอบหน าเลี๊ยบ 3. ขา้ว+กระเพราหมสูบั/ไก่ 3. ขา้วผัดกระเทยีมหมแูดดเดยีว+น ้าตกหมู

4. ขา้วผัดเขยีวหวานไก/่หมู 4. ขา้ว+แพนงไก/่หมู 4. ขา้วอบสปัปะรด+ทอดมนักุง้

5. ขา้วผัดแพนงไก/่หมู 5. ขา้วผัดกุง้ 5. ขา้วคลกุกะปิ+หมหูวาน

6.ขา้วผัดหมู 6. ขา้วผัดพรกิเผาทะเล 6. ขา้วผัดแพนงไก+่ปีกไกท่อด

7. ขา้วผัดกระเทยีมหมแูดดเดยีว 7. ขา้ว+คัว่กลิง้ไก่ 7 ขา้วผัดพรกิเผากุง้+หมสูบักอ้นทอด

8. ขา้วผัดคะนา้ปลาเค็ม 8. ขา้วน ้าพรกิลงเรอื 8. สปาเก็ตตีข้ ีเ้มาหมสูบั+ย าไสก้รอก

9. ขา้วผัดผักรวมเตา้หูเ้ห็ด 9. ขา้ว+เตา้หูผั้ดผงกะหรี่ 9. ขา้วผัดกระเพราเตา้หู+้เตา้หูผั้ดผงกระหรี่

10.ขา้วผัดกระเพราผักเตา้หู ้ 10.ขา้ว+กระเพราผักเตา้หู ้ 10.ขา้วผัดผักรวม+ลาบเตา้หูเ้ห็ด

Value Box OK Box Set box
ราคาปกต ิตอ่ชดุ ราคาปกต ิตอ่ชดุ ราคาปกต ิตอ่ชดุ

109-ลดเหลอื99-* 120.- 145-

ขา้ว+กบัขา้ว2อยา่ง ขัน้ต าการสัง่เมนูละ5กลอ่งขึน้ไป ขัน้ต าการสัง่เมนูละ5กลอ่งขึน้ไป

1. ขา้ว+ผัดกระเพราหมสูบั+ย าหมยูา่ง 1. ขา้ว + แกงเขยีวหวานไก ่+ หมสูบักอ้นทอด 1.สปาเก็ตตีซ้อสมะเขอืเทศ ไกช่ปุแป้งทอด สลัดผัก

2. ขา้ว+คั่วกลิง้ไก+่บรอ้คเคอรีผั่ดเห็ด 2. ขา้ว + กระดกูหมตูุน๋เห็ดหอม +  ทะเลผัดผงกระหรี่ 2.ผัดไทยกุง้สด ย าไสก้รอก ปีกไกท่อด

3. ขา้ว+ไกผั่ดพรกิสด+ทอดมันปลา 3. ขา้ว + ตม้ย ากุง้ +   หมทูอดกระเทยีม 3.ขา้ว น ้าพรกิลงเรอื ไขเ่จยีว ไกผั่ดพรกิสด

4. ขา้ว+เขยีวหวานไก+่หมแูดดเดยีว 4. ขา้ว + แกงจดืผักกาดขาวหมสูบั + คั่วกลิง้หมสูบั 4.ขา้ว ปหูลน ทะเลผงกะหรี ่หมแูดดเดยีว

5. ขา้ว+แพนงหม+ูปีกไกท่อด 5. ขา้ว + ตม้แซบ่กระดกูหมู +  กระเพราทะเล 5.ขา้ว หมผัูดซีอ่ ิ๊วญีปุ่่ น ไกช่บุแป้งทอด  สลัดมันฝร่ัง

6. ขา้วเหนยีว+หมยูา่ง+สม้ต าไทย 6. ขา้ว + แกงสม้กุง้ผักรวม + หมยูา่ง 6.ขา้ว แพนงไก ่หมทูอดกระเทยีม ทะเลผัดผงกะหรี ่

7. ขา้ว+ปหูลน+หมยูา่ง 7. ขา้ว + ตม้ขา่ไก ่+  ไกผั่ดพรกิสด 7.ขา้ว หมสูบัหน าเลี๊ยบ กระเพาะปลาผัดแหง้ บรอ้คเคอรีผั่ดเห็ด

8. ขา้ว+น ้าพรกิลงเรอื+หมสูบักอ้นทอด 8. ขา้ว +  แพนงหม ู+  ย าหมยูา่ง 8.ขา้ว หมผัูดพรกิขงิ หมสูบักอ้นทอด ย าหมยูอ

9. ขา้ว+ผัดผักรวมมติร+เตา้หูน้ ้าแดง 9. ขา้ว + ตม้ย าเห็ด +  เตา้หูผั้ดผงกะหรี่ 9.ขา้วเหนยีว ไกย่า่ง ต าไทย น ้าตกหมู

10.ขา้ว+เตา้หูผั้ดเปรีย้วหวาน+กระเพราเตา้หู ้ 10. ขา้ว +  แกงจดืไขน่ ้า +  กระเพราะเตา้หูเ้ห็ด 10. ขา้ว กระเพราเตา้หูเ้ห็ด ไขเ่จยีว ผัดบรอ้คเคอรี่

11. ขา้ว เตา้หูน้ ้าแดง ลาบเตา้หูเ้ห็ด ผัดผักรวม

12. ขา้ว เตา้หูผั้ดผงกะหรี ่ไขเ่จยีว ย ารวมเห็ด

เมนอู ืน่ๆ ราคาตอ่กลอ่ง

เพิม่ ไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว 15

ผลไม ้(ฝร่ัง แอปเป้ิล) 30

น ้าเปลา่ (ขวด)350ml 15

ลอดชอ่งน ้ากะท ิ เฉากว๊ย  30

แปะกว๋ยน ้าขงิ แปะกว๊ย/เฉากว๊ยนมสด สละลอยแกว้ 30

หมายเหต ุ:ค่าจัดส่ง-คิดตามระยะทาง /  ราคาอาหารไมร่วมภาษมีลูคาเพ่ิม

*เง ือ่นไขโปรโมช ัน่เม ือ่ส ัง่อาหารเมนเูดยีวกนั 5 กลอ่งขึน้ไป กรณุาสัง่ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย1วนั

โทร : 02-585-5779     Fax :  02-910-7648
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