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

อาหารออกร้ าน (Food stall )
ใบเสนอราคา (Quotation)

ราคา/ท่ าน (บาท)

100 ท่ าน

200 ท่ าน

200

เลือกอาหาร 5 อย่ าง

เลือกอาหาร 6 อย่ าง

220

เลือกอาหาร 6 อย่ าง

เลือกอาหาร 7 อย่ าง

พร้ อม น้าแข็ง-น้าดื่ม
 กรณีต้องการเพิม่ เครื่องดืม่ :

-

นํ้าสมุนไพร 2 ชนิด
30 บาท/ท่าน
นํ้าอัดลม หรื อ นํ้าสมุนไพร 2 ชนิด
40 บาท/ท่าน
นํ้าอัดลม หรื อ นํ้าสมุนไพร 2 ชนิด และโซดา 50 บาท/ท่าน

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

รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์

(บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่)

51/36 หมู่ 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-570-9903, 02-570-9771 Fax.02-907-9251
www.royalfoodcenter.com

รายการอาหารออกร้ าน ( Food stall )
หมวด : ข้ าวแกงรอรอยัล ฟู้ ดฯ
1. ไข่พะโล้/แกงเขียวหวานไก่/นํ้าพริ กลงเรื อ+
หมูหวาน+ไข่เค็ม+ผัก
2. แกงไตปลา / แกงเหลือง / หมูควั่ / แกงพริ ก
ซี่โครงหมู
3. แกงฮังเล / นํ้าพริ กอ่อง - ผักสด / ขนมจีนนํ้า
เงี้ยว4. สตูไก่ – หมู – เนื้อ / ไก่อบยอดผัก /
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

หมวด :ก๋วยเตีย๋ ว / ขนมจีน
1. ก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยํารสเด็ด
2. ก๋ วยเตี๋ยวหมูน้ าํ ตก / เนื้อนํ้าตก
3. ก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุนลูกชิ้นหมู
4. ก๋ วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา – เย็นตาโฟ
5. บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง
6. ก๋ วยจับ๊ นํ้าข้น
7. ก๋ วยเตี๋ยวหลอด
8. ขนมจีนนํ้ายาไก่ / ปลา

หมวด :กะทะร้ อน
1. มักกะโรนีผดั แฮม /ไก่
2. ผัดไทยกุง้ สด /วุน้ เส้นผัดไทย
3. ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่ / บะหมี่ควั่ ไก่
4. ก๋ วยเตี๋ยวราดหน้าหมู / ทะเล
5. บะหมี่เชี่ยงไฮ้
6. ยากิโซบะ
7.โกยซี่หมี่ไก่ / กุง้
8. ข้าวผัดกุง้ /ปู
หมวด :อาหารจานเดียว
1. ข้าวหมูแดง – หมูกรอบ / ข้าวขาหมู
2. ข้าวแกงกระหรี่ เนื้อ/ไก่
3. ข้าวหน้าหมูทอดญี่ปน/ไก่
ุ่ ญี่ปนุ่
4. ข้าวมันไก่ /ข้าวหน้าไก่เห็ดหอม
5. ข้าวหมกไก่
6. ข้าวต้มกุง้ / ไก่
7. กระเพาะปลา
8. ซุปเสฉวน

หมวด :ยาแซบ / อาหารอีสาน
1. ส้มตําไทย – ปู
2.ไก่ทอดนํ้าจิ้ม – ข้าวเหนียว
3. ต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อน
4. ตํามะม่วง – ตําแตง – ตําถัว่
5. ลาบไก่ / ลาบหมู
6. หมูยา่ งนํ้าตก
7. ยําต่าง ๆ 3 ชนิด
8. คอหมูยา่ งนํ้าจิ้ม
หมวด :ขนมหวาน – ไอศกรีม
1. ขนมไทย 5 ชนิด
2. บัวลอยเผือกเสวย
3. ครองแครงกะทิสด
4. รวมมิตรหวานเย็น 8 ชนิด
5. เต้าทึงเย็น
6. สาคูแคนตาลูป
7. ทับทิมกรอบ / ซาหริ่ ม
8.ไอศครี มกะทิสด

