บริษัท รอยัล ฟู้ ด เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จากัด
73 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 5 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-5709903, 02-5709771 โทรสาร.02-9079251/02-9079890
www.royalfoodcenter.com contact : info@royalfoodcenter.com

ใบเสนอราคา (Quotation)
จัดเลีย้ งแบบบุฟเฟ่ ต์ (Buffet set)
ชุด

ประเภทอาหารคาว

A
B
C
D

ประเภทของหวาน

ประเภทออเดิร์ฟ/

หรือ ผลไม้

ของคบเคีย้ ว

4

1

-

50 คน
150

5
6
6

1
1
2

3

180
215
250

ราคา / ท่ าน (บาท)
100 คน
200 คนขึน้ ไป
145
140
175
210
245

170
200
230

หมายเหตุ : อาหารทุกชุด พร้ อมข้ าวสวยหอมมะลิ พร้ อม น้าแข็ง-น้าดื่ม (กรณีจานวนแขก 30 ท่ านเหมาจ่ าย 8,000)
กรณีต้องการเพิ่มอาหาร :
- ขนม หรื อ ผลไม้
รายการละ 30 บาท/ท่าน
- อาหารคาว
รายการละ 40 บาท/ท่าน
- อาหารออกร้าน
รายการละ 50 บาท/ท่าน

ชุดอาหารงานทาบุญเลีย้ งพระ และอาหารบุฟเฟ่ ต์
ราคา 180 บาท/ท่ าน

กรณีต้องการเพิม่ เครื่องดืม่ :
-

น้ าสมุนไพร 2 ชนิด
30 บาท/ท่าน
น้ าอัดลม หรื อ น้ าสมุนไพร 2 ชนิด
40 บาท/ท่าน
น้ าอัดลม หรื อ น้ าสมุนไพร 2 ชนิด และโซดา 50 บาท/ท่าน

ค่ าบริการอืน่ ๆ :
ค่าพาหนะขั้นต้นเริ่ มที่ 1,000 บาท (คิดตามระยะทางและจานวนรถที่ใช้)
ค่าบริ การนอกเวลาทาการ 1,000 บาท/ชัว่ โมง
ค่าโต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุม 400 บาท/ชุด

- อาหารคาว 5 อย่าง
- ขนม 1 อย่าง หรื อ ผลไม้สด 3 อย่าง
- ข้าวสวยหอมมะลิ / ขนมจีน
- ฟรี ! บริ การน้ าแข็ง-น้ าดื่ม
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่ม  02-5709903
ราคาที่นาเสนอเป็ นราคาสาหรับ 50 ท่านขึ้นไป
(ราคาเดียวกันทั้งพระ-แขก ในรู ปแบบจัดพระวง+บุฟเฟ่ ต์)
Price food 2011@0001-0003-2011

เมนูบ ุฟเฟ่ต์ ( Menu Buffet)
อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม

หมวดที่ 1
แกงจืด - ซ ุป

หมวดที่ 2
ยา - ลาบ

หมวดที่ 3
แกงเผ็ด - ต้มยา

หมวดที่ 4
น้าพริก - หลน

หมวดที่ 5
ของทอด – อบ

ไก่ตน๋ ุ มะนาวดอง
ไก่ตน๋ ุ ยาจีนเยื่อไผ่
แกงจืดลูกรอก
แกงจืดเต้าหูส้ าหร่าย
แกงจืดเห็ ด 3 กษัตริ ย์
แกงจืดหมูสบั ใบตาลึง
แกงจืดกะหลา่ ปลียดั ไส้
แกงจืดเห็ ดเข็มทอง
แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ้น
แกงจืดกวางตุง้ กับไก่
แกงจืดแตงกวายัดไส้
แกงจืดมะระยัดไส้
แกงจืดรวมมิตร
แกงจืดสองกษัตรย์
แกงจืดหัวไช้เท้าหมูกงุ้
แกงจืดหน่อไม้ซี่โครงหมู
ไก่ตน๋ ุ มะนาวดอง
แกงจืดรวมมิตร
ซี่โครงหมูตน๋ ุ เห็ ดหอม
เยื่อไผ่ตน๋ ุ เห็ ดหอมยาจีน
ซุปไก่/เนือ้
ซุปกระเพาะปลาไก่เส้น
ซุปเห็ ด
ซุปข้าวโพด
ไข่พะโล้หมู+เต้าหู้ / น่องไก่
ต้มจับฉ่าย
ต้มจืดเลือดหมู
ต้มผักกาดดองซี่โครงหมู

ลาบหมู / ไก่
ยาหมูยอ
ยาไก่ย่าง
หมูย่างนา้ ตก
เนือ้ ย่างนา้ ตก
ยาแหนมข้าวทอด
ยาหัวปลี
ยาถัว่ พลูกงุ้ สด
เมี่ยงหมู
เมี่ยงคะน้า
ยาปลาทูทรงเครื่อง
ยาใหญ่
ยาวุน้ เส้นทรงเครื่อง
ยาสามกรอบ
ยาไส้กรอก
ยาลูกชิ้นปลา
ยาเห็ด 2 กษัตริย์
ยาเซี่ยงไฮ้
ยาหมูย่าง
ยาปลาดุกฟู
ยารวมมิตร
หมูสะดุง้
ยาสี่สหาย
ยาฮันนีมนู
พล่ากุง้
พล่าเนือ้ มะเขืออ่อน
ส้มตาไทย-ข้าวเหนียว
ส้มตาไข่เค้ม-ข้าวเหนียว
ส้มตาปู-ข้าวเหนียว

พะแนงหมู/ไก่/เนือ้
แกงเขียวหวานปลากราย
แกงเขียวหวานหมู
แกงเขียวหวานไก่
แกงเขียวหวานปลาดุก
แกงเผ็ดหมูย่าง
แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่/หมู
แกงเผ็ดไก่/หมูใส่มะเขือพวง
แกงส้ม 3 กษัตริย์
แกงส้มนพเก้า
แกงส้มกุง้ ชะอมทอด
แกงส้มมะละกอกุง้ สด
แกงส้มแตงโมอ่อน
แกงเทโพหมู
แกงป่ าหมู /ไก่
แกงไตปลา
แกงมัสมัน่ หมู/เนือ้ /ไก่
แกงกระหรี่หมู/เนือ้ /ไก่
แกงเลียงกุง้ สด
แกงคัว่ สัปปะรด
แกงเหลืองหน่อไม้
ต้มโคล้งไก่ /ปลาช่อน
ต้มข่าไก่ยอดมะพร้าว
ต้มยาไก่ / ปลาช่อน
ต้มยารวมมิตร
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ผัดพริกขิงไก่ /หมู
ผัดเผ็ดหมูป่าจาแลง
ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่
แกงเขียวหวานผัดแห้ง
ฉู่ฉี่ปลาประพง

นา้ พริกกะปิ +ปลาทูทอด
นา้ พริกลงเรือ+เครื่องเคียง
นา้ พริกกุง้ สด
นา้ พริกมะขาม
นา้ พริกปลาร้า
นา้ พริกปลาย่าง
นา้ พริกอ่อง+แคปหมู
นา้ พริกหนุม่
นา้ พริกปลาทู
นา้ พริกปลาดุกย่าง
นา้ พริกตาแดง
นา้ พริกกลางดง
นา้ พริกมะม่วง
นา้ พริกระกา
นา้ พริกขีก้ า
นา้ พริกอุตรดิตถ์
ปลาร้าทรงเครื่อง
เต้าเจี้ยวหลน
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนไตปลา
หลนกะปิ คัว่

ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุง้ /หมู
ทอดมันข้าวโพด
ไก่ทอดงากรอบ
หอยจ้อทอด
ไส้กรอกอีสาน
ลาบหมูทอด / ไก่ทอด
ปี กไก่เหล้าแดง
ไก่/หมูสบั ปั้นทอด
ไก่ห่อใบเตย
ไก่ชปุ แป้งทอด
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพาน
กุนเชียงทอด
หมูผดั ผงกระหรี่
หมูทอดทงคัตซึ
หมูแดงอบวุน้ เส้น
ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
หมี่กรอบทรงเครื่อง
ไก่ตะไคร้
ห่อหมกปลาช่อน
ห่อหมกหมูใบโหระพา
สตูหมู/ เนือ้ / ไก่
ไก่/หมูกระเทียมพริกไทย
ไก่/หมูอบถัว่ แขกแครอท
ไก่/หมูอบยอดผัก
ผักรวมชุปแป้งทอด
ปลาทอดซอสมะนาว
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
ปลากระพงเปรี้ยวหวาน
ไข่ยดั ไส้
ไข่ลกู เขย
ไข่ตน๋ ุ หมูสบั

หมายเหตุ :
หมวดนา้ พริก + หลน
จะจัดผักสดไว้สาหรับจิ้ม ทุกรายการ

หมายเหต ุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
กรณีตอ้ งการเพิ่มรายการอาหาร (หมวดที่ 1-12 ) คิดราคาเพิ่มท่านละ 40 บาท ; (หมวดอาหารพิเศษ A - C ) คิดราคาเพิ่มท่านละ 60 บาท

เมนูบ ุฟเฟ่ต์ ( Menu Buffet)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771

www.royalfoodcenter.com
หมวดที่ 6
ผัดจืด- ผัดเผ็ด
ผัดผักรวมเห็ดหอม
ผัดโป๊ยเซียน
ผัดบร็อคโครี่ใส่แฮม/กุง้
ผัดคะน้าหมู/ปลาเค็ม
ผัดผักสี่สหายนา้ แดง
ผัดผักกาดขาวลูกชิ้นกุง้
ผักกาดขาวไข่นกกระทา
ผัดกระหลา่ ปลีกับไก่/
กุง้
ผัดดอกกลา่ หมู/ไก่/กุง้
ผัดหน่อไม้ฝรัง่ /ไก่/กุง้
ผัดบร็อคโครี่ราดมันปู
ผัดเปรี้ยวหวานหมู/ไก่
ผัดเปรี้ยวหวาน3กษัต
ผัดวุน้ เส้นผัดไข่
ผัดพริกสดหมู/ไก่
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ผัดโสภณเผ็ดหอมลูกชิ้น
ปลา/ไก่ ผัดผงกระหรี่
ปลากะพงผัดคื่นฉ่าย
ปลาทอดเปรี้ยวหวาน
ไก่/หมูผดั ขิงเห็ดหูหนู
ไก่/หมูผดั ขิงฝอย

หมวดที่ 7
อาหารพื้นเมือง
แกงหมูใบชะมวง
แกงไตปลา+ผักสด
แกงเหลืองหน่อไม้ดอง
แกงหมูสปั ปะรดนคร
แกงคัว่ พริกซี่โครงหมู
แกงโฮะ
แกงฮังเล
แกงเหลืองคูณ
ข้าวซอยไก่
ผัดเผ็ดหมูหน่อไม้
ผัดสะตอกุง้ สด
นา้ พริกกุง้ เสียบ
ไตปลาหลนกะทิ
ข้าวยาปักษ์ใต้
ขนมจีนนา้ ยาปักษ์ใต้
ผัดหมี่โคราช
ผัดหมี่สรุ าษฎร์
สปา-ผัดหมี่ภเู ก็ต
เส้นจันทร์ผดั ปู
ปลาทูตม้ หวาน
ปลาทอดขมิ้น

หมวดที่ 8
อาหารสขุ ภาพ
ซุปเห็ด
ซุปธัญพืช
สุกี้นา้
ข้าวผัดทรงเครื่อง
สปาเก็ตตี้รวมมิตร
วุน้ เส้นผัดฉ่า
ข้าวอบธัญพืช
ผัดพริกขิงโปรตีนเกษตร
โซบะเห็ดหอม
ไข่ตน๋ ุ สามสี
ยาหัวปลีกงุ้ สด
แกงป่ าปลาอินทรี
ปลาอบกระเทียม
เต้าหูป้ ลาผัดผลกระหรี่
พะแนงเต้าหู้
เต้าหูอ้ บพริกไทยดา
เต้าหูน้ ึ่งซีอิ้ว
โจ๊กเห็ดทรงเครื่อง

หมวดที่ 9
อาหารจานเดียว
ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ
ข้าวมันไก่
ข้าวผัดนา้ พรกลงเรือ
ข้าวอบรวมมิตร
ข้าวผัดเนื้อเค็ม/ หมู
เค็ม
ข้าวหมูสโตร์กานอฟ
ข้าวผัดแฮม /ไส้กรอก
ข้าวผัดกุง้
ข้าวผัดอเมริกนั
ข้าวคลุกกะปิ
ผัดหมี่ซวั ่
ผัดมักกะโรนีไก่/ไส้
กรอก
ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ก๋วยเตี๋ยวผัดฮ่องกง
ก๋วยเตี๋ยวผัดขีเ้ มา
ก่วยเตี๋ยวหมูสบั /เนือ ้
สับ
ขนมจีนนา้ พริก
ขนมจีนนา้ ยา
สปาเก็ตตี้ขเี้ มาไก่
สปาเก็ตตี้หอยลาย

หมวดที่ 10
อาหารออกร้าน
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่
สับ
ขนมจีนนา้ ยาไก่
ขนมจีนนา้ พริก
ขนมจีนซาวนา้
สปาเก็ตตี้ไก่อบ
สปาเก็ตตี้โบโลญหมู
สปาเก็ตตี้โบโลญญ่า
เนื้อ
ผัดมักกะโรนีไก่
สลัดไก่ /ปลาทอด
สลัดหมูอบ
ผัดไทย
โกยซี่หมี่
ก๋วยเตี๋ยวต้มยาหมู
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยวไก่-มะระ
ก๋วยเตี๋ยวหมูตน๋ ุ / ไก่
ตุน๋
ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู
นา้ ตก
ก๋วยจับ๊ นา้ ข้น / นา้ ใส
บะหมี่-เกี๊ยวหมูแดง
สุกี้นา้ /แห้ง
เย็นตาโฟทรงเครื่อง

เมนูบ ุฟเฟ่ต์ ( Menu Buffet)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771

หมวดที่ 11
ออเดิฟ

หมวดที่ 12
ของหวาน

ข้าวเกรียบ+ถัว่ ทอด
ขนมปังหน้าหมู / ไก่
ข้าวตังหน้าตัง้
กระทงทองไส้ไก่
(ยกเลิก)
ทอดมันข้าวโพด
ปอเปี๊ ยะทอด
มันฝรัง่ ทอด
เผือกทอด-เต้าหูทอด
เกี๊ยวห่อทอดกรอบ
หมูยอ / ไก่ยอ
แหนมปี กไก่ทอด
หมูมว้ นสาหร่าย
เมี่ยงคะน้า /ปลาทู
ทูนา่ ม้วน
สาคูไส้หมู
ขนมจีบ
มินิแซนวิชทูนา่
ขนมปังกระเทียม
หมี่กรอบ
เกี๊ยวกุง้ กรอบ
พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
ไก่เหรียญทอง
ไก่สะเต๊ะ
ถุงทอง

บัวลอยเผือกเสวย**
บัวลอยสามสี
บัวลอยไข่หวาน
ลอดช่องไทยนา้ กะทิ
ลอดช่องแก้ว
ทับทิมกรอบ
ซ่าหริ่ม
เฉาก๊วยนา้ เชื่อม
กล้วยบวชชี
รวมมิตรกะทิสด
รวมมิตรหวานเย็น
สาคูแคนตาลูป**
สาคูถวั ่ ดา
สาคูเปี ยกมะพร้าวอ่อน
ฟักทองแกงบวช
ครองแครงกะทิสด
ปากริมแขก
ปากริมไข่เต่า
ถัว่ เขียวต้มนา้ ตาล
มันต้มขิง
เต้าทึงร้อน /เย็น
เฉาก๊วยนา้ เชื่อม
ขนมไทยรวม 3 ชนิด
ไอศครีมกะทิสด**

www.royalfoodcenter.com

อาหารพิเศษ -A
Japanese/Korean
ข้าวปั้นหน้ากุง้ /ปู
ข้าวปั้นรวมมิตร
กุง้ เทมปุระ
ผักเทมปุระ
เทมปุระรวมมิตร
หมูชปุ แป้งทอด
ปลาชุปเกร็ดขนมปัง
ทอด
เกี๊ยวซ่า
เต้าหูท้ อดทรงเครื่อง
ปลาซาบะย่างซี้อิ้ว
ปลาย่างเกลือ
ปลาหมึกย่างซีอิ้ว
หมู / ไก่ย่างซีอิ้ว
ไก่เสียบไม้ย่าง
ยากิโซบะ
อุดง้ ผัดปูอดั
ข้าวหน้าหมูทอด
ข้าวหน้ากุง้ เทมปุระ
ข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น
ข้าวผัดกระเทียม
ข้าวแกงกระหรี่หมู/ไก่
ข้าวหมู/เนื้อ เกาหลี
ซุปใส
ซุปเต้าเจี้ยว

อาหารพิเศษ -B
Special Food
ปลาหมึกผัดผงกะหรี่
ปลาหมึกผัดซอสเผ็ด
ปลากระพงผัดเต้าซี่
ปลากระพงผัดฉ่า
ปลากระพงผัดพริกไท
ดา
ปลาเก๋าราดพริก
ห่อหมกทะเล
ผัดเผ็ดทะเล
ปลาช่อนลุยสวน
กุง้ หลน / ปูหลน
กุง้ ทอดครีมสลัด
กุง้ ทอดเปรี้ยวหวาน
กุง้ ผัดพริกไทดา
ต้มยากุง้ /รวมมิตร
ทะเล
ฉูฉ่ ี่ปลาทู/ปลาหมีกผัด
ไส้
แกงส้มปลาช่อนทอด
ปูผดั ผงกระหรี่
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
เป็ ดตุน๋ มะนาวดอง
ปลาหมึกผัดเผ็ด
ปลาดุกผัดฉ่า
นา้ พริกไข่ปู
ยารวมมิตรทะเล
เนื้ออบพริกหวาน

อาหารพิเศษ -C
Fusion Food
ฟองดูรผ์ ลไม้รวม
อิตาเลียนปอเปี ยะ
อเมริกนั ส้มตา
สเต็กไก่
สเต็กหมูฮอ่ งกง
สปาเก็ตตี้ขเี้ มาไก่
สปาเก็ตตี้เขียวหวาน
ไก่
สปาเก็ตตี้ผดั ไทย
พาสต้าผัดเห็ดหอมสด
สไปซี่ทาร์ทาร์-ผัก
ทอด
ข้าวผัดกุง้ ซอสพาสต้า
ผัดหมี่ออ่ งกง
สลัดปลาทูนา่
ซุปต้มยากุง้
ซุปไทยแบบเม็กซิกนั
หมายเหตุ :
สาหรับรายการอาหาร
พิเศษ – A,B,C
ราคาเพิม่ ท่านละ 60
บาท

เมนูอาหารงานทาบญ
ุ เลี้ยงพระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02-5709903, 02-5709771

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมนู A
น้ าพริ กลงเรื อ+หมูหวาน+ไข่เค็ม
แกงเผ็ดไก่มะเขือ+เครื่ องเคียง
ปลาทอดเปรี้ ยวหวาน
แกงจืดเต้าหูส้ าหร่ ายหมูสบั
ผัดโป๊ ยะเซียน
ขนมไทย
ผลไม้สด
ข้าวสวยหอมมะลิ+ขนมจีน
เมนู D
เต้าเจี้ยวหลน + ผักสด
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
ไก่ต๋ นุ ยาจีนเยือ่ ไผ่เห็ดหอม
ลาบหมู / ไก่ +ผักสด
ผัดคะน้าหมูกรอบ
ไอศกรี มกะทิสด
ผลไม้สด
ข้าวสวยหอมมะลิ+ขนมจีน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมนู B
น้ าพริ กกุง้ สด + ผักสด
แกงเขียวหวานปลากราย / ไก่
ต้มยารวมมิตรทะเล
ผัดผักสี่สหาย
สตูไก่
ลอดช่องแตงไทยน้ ากะทิ
ผลไม้สด
ข้าวสวยหอมมะลิ+ขนมจีน
เมนู E
น้ าพริ กอ่อง + แคปหมู +ผักสด
แกงส้มนพเก้า
ปูจ๋า
ยาสามกรอบ
ไก่ / หมูผดั ขิง
ทับทิมกรอบ
ผลไม้สด
ข้าวสวยหอมมะลิ

เมนู C
1. น้ าพริ กะปิ +ปลาทู+ผักสด+ ผักทอด
2. แกงมัสมัน่ ไก่ /เนื้อ
3. ผัดผักรวมมิตรน้ ามันหอย
4. หมู /ไก่ อบทรงเครื่ อง
5. แกงจืดลูกรอก
6. สาคูแคนตาลูป
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ
เมนู F
1. น้ าพริ กปูไข่+ผักสด+ผักทอด
2. หมู /ไก่อบถัว่ แขกแครอท
3. ต้มข่าไก่ยอดมะพร้าวอ่อน
4. ยาหมูยา่ ง
5. ผัดวุน้ เส้นไหหลา
6. กล้วยบวชชี
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ

หมายเหตุ : ข้ อมูลบริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่ โทร. 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
 รับจัดภัตตาหารถวายพระรวมพระพุทธ+เจ้าที่ ให้แก่เจ้าภาพ
 รับจัดตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 210 บาท
(ราคาและเมนู เดียวกันทั้งพระและแขกกรณีจดั พระวง)
 หากต้องการจัดอาหารพระ ถวายชุดโตก เพิม่ ค่าภาชนะโตก ๆ ละ 50 บาท
 เครื่ องดื่มน้ าอัดลม+น้ าสมุนไพร+น้ าแข็ง +น้ าเย็น
 ในงานจัดตกแต่งโต๊ะ ,เตรี ยมอุปกรณ์ จาน ถ้วย ช้อนส้อม และแก้วน้ า
 มีพนักงานบริ การอานวยความสะดวกตลอดงาน
 จัดเฉพาะอาหารเลี้ยงพระ คิดราคาโตกละ 350 บาท (กรณีเลือกเมนูแยกจากแขก 50 ท่าน)
 กรณีตอ้ งการเครื่ องดื่มกาแฟร้อน/ชาร้อน/โอวัลติน ท่านละ 35 บาท
 ค่าขนส่ ง 1,000 บาท กรุ งเทพฯ / ปริ มลฑล (คิดตามระยะทางและจานวนรถที่ใช้ )

หมายเหตุ กรณี จดั เลี้ยงเฉพาะพระสงฆ์ 9 รู ป จัดภาชนะโตก (ไม่มีแขก) คิดราคาเหมาจ่าย 6,000 บาท
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Menu Breakfast

(
)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5709903, 02-5709771

เมนูอาหารเช้า
MENU 1

1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ขนมปั งปิ้ ง,
ขนมปั งโรล, ครัวซอง
4. ขนมปั งชุปไข่แบบ ฝรัง่ เศส
5. เบคอน, ไส้กรอก, แฮม
6. สลัดผักสด+ครีมสลัด
7. ข้าวต้มรวมมิตรทะเล
8. ผลไม้สด
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. นา้ แข็ง-นา้ ดืม่

MENU 3
1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ขนมปั งปิ้ ง,
ขนมปั งโรล, ครัวซอง
4. ปาท่องโก๋, ซาลาเปา +
นา้ เต้าหู้
5. เบคอน, ไส้กรอก, แฮม
6. สลัดผักสด+ครีมสลัด
7. โจ๊กหมู
8. ผลไม้สด
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. นา้ แข็ง-นา้ ดืม่

MENU 2
1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ขนมปั งปิ้ ง,
ขนมปั งโรล, ครัวซอง
4. แซนวิสไส้ตา่ งๆ
(ทูนา่ /ไก่/แฮม)
5. เบคอน, ไส้กรอก, แฮม
6. สลัดผักสด+ครีมสลัด
7. ข้าวต้มกุง้ / ไก่ / ปลา
8. ผลไม้สด
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. นา้ แข็ง-นา้ ดืม่

MENU 4
1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ขนมปั งปิ้ ง,
ขนมปั งโรล, ครัวซอง
4. บราวนี,่ เค้ก
(ใบเตย/วนิลา/กาแฟ)
5. เบคอน, ไส้กรอก, แฮม
6. สลัดผักสด+ครีมสลัด
7. ผัดมักกะโรนีกงุ้ / ไก่
8. ผลไม้สด
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. นา้ แข็ง-นา้ ดืม่

1. บริการจัดอาหารจานวนแขกขัน้ ตา่ 50 ท่าน ในราคา 180 บาท/ท่าน
2. ค่าพาหนะจัดส่ง 1,000 บาท (กรุงเทพฯ) / ปริมณฑลคิดตามระยะทาง
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้สาหรับรับประทานอาหารครบชุด (จาน-ชาม-ช้อนส้อม-แก้วนา้ -ทิชชู)
หากต้องการอัพเกรดภาชนะกระเบื้องพอร์ทเลนสีขาว เพิ่มท่านละ 10 บาท
4. มีพนักงานบริการคอยอานวยความสะดวกตลอดงาน
หมายเหตุ : - กรณีจดั งานก่อนเวลา 08.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท
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