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จาก ......................
ถึง ...................... เบอร์ติดต่อ........................................โทรสาร	  .........................................
ชุดทีR1 ชุดอีสาน	  260-‐/ท่าน ชุดทีR2	   ชุดไทย	  อีสาน	  260-‐/ท่าน ชุดทีR3	   ชุดอาหารเหนือ	  260-‐/ท่าน ชุดทีR4	   ชุดไทยจีน290-‐/ท่าน

1 ส้มตํา 1 ส้มตํา 1 ส้มตํา 1 สลัดผัก ผลไม้ (ปลอดสาร) 
2 ไก่ย่าง 2 ไก่ย่าง 2 ไก่ย่าง 2 ไก่ย่าง
3 ลาบ	  หรือนํ้าตก 3 ลาบ	  หรือนํ้าตก 3 ลาบ หรือ นํ้าตก 3 ยําต่างๆ
4 ไส้กรอกอีสาน 4 ทอดมันปลากราย 4 ไส้อัRว 4 ทอดมันปลากราย 
5 ปลาดุกย่างนํ้าปลาหวาน 5 นํ้าพริกปูหลน ผักสด 5 นํ้าพริกหนุ่ม แคปหมู 5 ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
6 แกงอ่อม	  หรือ	  ต้มแซบกระดูกหมู 6 แกงเขียวหวานไก่ และ ขนมจีน 6 ข้าวซอยไก่ 6 ขาหมูนํ้าแดง 
7 ข้าวเหนียว 7 ข้าวสวย 7 ช้าวเหนียว 7 ขนมจีน นํ้ายาชาววัง
8 ข้าวสวย	  ขนมจีน 8 ข้าวเหนียว 8 ผล	  ไม	้  หรือ	  ของหวาน 8 ข้าวสวย
9 ผลไม้	  หรือ	  ของหวาน 9 ผลไม้	  หรือ	  ของหวาน 9 ผลไม้ หรือ ของหวาน

ชุดทีR5	   ชุดไทยคลาสสิค	  290-‐/ท่าน ชุดทีR6 ชุดไทย-‐จีน-‐อีสาน	  320-‐/ท่าน ชุดทีR7 ชุดอิRมอร่อยครบเครืRอง	  	  320-‐/ท่าน เมนูเสริมพิเศษ ราคา 40 บาทต่อท่าน
1 ปอเปี]ยะทอด 1 ส้มตํา 1 ส้มตํา 1 ส้มตํา 
2 คอหมูย่าง 2 ไก่ย่าง 2 ไก่ย่าง 2 สลัดผัก ผลไม้ (ปลอดสาร) 
3 ยําต่างๆ 3 ลาบ หรือนํ้าตก 3 ลาบ หรือ นํ้าตก 3 หมูสะเต๊ะ  ไม้ละ  7  บาท
4 ห่อหมกปลาช่อน 4 ยําต่างๆ 4 ทอดมันปลากราย 4 คอหมูย่าง หรือ หมูร้องไห้ 
5 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 5 ทอดมันปลากราย 5 ห่อหมกปลาช่อน 5 ทอดมันปลากราย 
6 บร็อคคอรีผัดเห็ดหอม 6 นํ้าพริกกะปิ ปลาทู ผักลวก 6 นํ้าพริกปูหลน ผักสด 6 ยําต่างๆ
7 แกงเรียง 7 ขาหมูนํ้าแดง 7 แกงมัสมัRนไก่	  หรือ	  หมู 7 ขาหมูนํ้าแดง	  
8 ข้าวสวย 8 แกงจืด หรือ ต้มยํา 8 แกงจืด หรือ ต้มยํา 8 กระเพาะปลา	  
9 ผลไม้	  หรือ	  ของหวาน 9 ข้าวสวย 9 ข้าวสวย ค่าบริการเครืRองดืRม	  (free	  refilled	  3	  ชม.)

10 ข้าวเหนียว 10 ข้าวเหนียว นํ้าดืRม	  พร้อมนํ้าแข็งท่านละ	  20	  บาท
11 ผลไม้	  หรือ	  ของหวาน 11 ผล ไม ้หรือ ของหวาน นํ้าอัดลม	  พร้อมนํ้าแข็ง	  ท่านละ	  35	  บาท

เงืRอนไข :	  	  1.	  รับจัดเลีaยงนอกสถานทีRตัaงแต่	  30	  ท่านขึaนไป  
2.ค่าจัดส่งขัaนต่ํารวมอุปกรณ์	  1800	  บาทขึaนไป	  (ตามระยะทาง)	  
3.	  รายการอาหารตามรายการนีaยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิRม	  และ	  ค่าบริการ
 4. รายการอาหารสามารถปรับเปลีRยนได้ตามไฟล์ข้างล่าง  
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        เมนู สําหรับเลือก ปรับเปลีRยนได้ 
เมนู A เบาๆ เมนู B ลาบ หรือ ยํา เมนู C ย่าง หรือ ทอด เมนู D แกง ผัดเผ็ด
ส้มตํา ลาบต่างๆ หมู ไก่ ปลาดุก คอหมูย่าง เสืaอร้องไห้ หรือ หมูร้องไห้ ทะเลผัดเครืRองแกงยอดมะพร้าว
ปอเปีaยะทอด ยําวุ้นเส้น ไก่ย่าง แพนงหมู หรือ ไก่
สลัดผัก ปลอดสาร ยําถัRวพู ไก่ทอด ห่อหมก
ไส้กรอกอีสาน ยําสามกรอบ ปีกไก่เหล้าแดง ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
ยําใหญ่ (ยําผัก) ยําลูกชิaนปลา ทอดมันกุ้ง แกงมัสมัRน
หมีRกรอบ ยําหมูย่าง ทอดมันปลากราย แกงเขียวหวาน

ยําปลาดุกฟู ห้อยจ๊อ แกงเผ็ดเป็ดย่าง
ยําตะไคร้ ลาบหมูทอด แกงอ่อม

แกงไตปลา
แกงเหลืองเนืaอปลา

เมนู  E นํ้าพริก ผักสด หรือ ผักต้ม เมนู F ผัดต่างๆ เมนู G ผัดผัก เมนู H  แกงจืด หรือ ต้มยํา
นํ้าพริกกะปิ ปลาทู ผักลวก ไก่ผัดเม็ดมะม่วง บร้อคอรีผัดเห็ดหอม แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
นํ้าพริกลงเรือ ผักสด ขาหมูนํ้าแดง ผักผักรวมมิตร แกงจืดกระเพาะหมูเกีaยมไฉ่
นํ้าพริกปูหลน ผักสด เนืaอปลาทอดสามรส คะน้าฮ่องกงราดนํ้ามันหอย แกงจืดลูกรอก
นํ้าพริกกะปิ ผักลวก เนืaอปลาผัดพริกไทยดํา รวมเห็ดผัดเนย แกงจืดกระดูกหมูต้มเยืRอไผ่
นํ้าพริกปลาย่าง ผักสด หมูผัดนํ้ามันหอย แกงเรียง
นํ้าพริกปลาร้า ผักสด หมูอบ ยอดคะน้า ต้มแซบกระดูกหมู
นํ้าพริกอ่อง ผักสด ต้มโคล้งไก่
นํ้าพริกมะขาม ผักสด ต้มยําโป๊ะแตก
หลนเค้าเจีaยว ผักสด แกงส้มผักรวม

เมนูของหวาน 1.	  รับจัดเลีaยงนอกสถานทีRตัaงแต่	  30	  ท่านขึaนไป  
ผลไม้ 2.ค่าจัดส่งขัaนต่ํารวมอุปกรณ์	  1800	  บาทขึaนไป	  (ตามระยะทาง)	  
ลอดช่อง เผือก ข้าวเหนียวดํา 3.	  รายการอาหารตามรายการนีaยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิRม	  และ	  ค่าบริการ
ทับทิมกรอบ 4. รายการอาหารสามารถปรับเปลีRยนได ้  โดยท่านสามารถเลือกเมนูอาหารจากหมวด A-H ได้หมวดละ 1 รายการ
เฉาก๊วย โดย	  หากเลือกรายการอาหาร	  6	  รายการ	  ราคาท่านละ	  260	  บาท

	  -‐	  หากเลือก	  7	  รายการ	  ราคาท่านละ	  290	  บาท
	  -‐	  หากเลือก	  8	  รายการ	  ราคาท่านละ	  320	  บาท
ทุกรายการจะมีข้าว	  หรือ	  ข้าวเหนียว	  หรือ	  ขนมจีน	  ตามเมนูทีRเหมาะสม	  พร้อมผลไม้	  หรือ	  ของหวาน
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