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ใบเสนอราคา QUOTATION
จัดเลี้ยง แบบ บุฟเฟ่ต์ (Buffet Set)
ชุด

รายการอาหารคาว รายการของหวาน
หรือ
ผลไม้

A
B
C
D

4
5
6
6

1
1
1
2

รายการออเดิร์ฟ
หรือ
ของขบเคี้ยว

contact@royalfoodcenter.com

ราคา / ท่าน (บาท)
50 คน
170
200
240
280

3

100 คน
165
195
235
275

200 คนขึ้นไป
160
190
230
270

หมายเหตุ: รับจัดแขก 50 ท่านขึ้นไป ( กรณีมีพระ นับแยกจากแขก )
ทุกชุดเมนู บริการพร้อม ข้าวสวยหอมมะลิ และ น้้าแข็ง-น้้าดื่ม
กรณีต้องการเพิ่มอาหาร:
- ขนม หรือ ผลไม้ รายการละ 30 บาท/ท่าน
ชุดอาหารงานทาบุญเลี้ยงพระ และอาหารบุฟเฟ่ต์
- อาหารคาว
รายการละ 40 บาท/ท่าน
ราคา 200 บาท/ท่าน
- อาหารออกร้าน รายการละ 50 บาท/ท่าน

กรณีต้องการเพิ่มเครื่องดื่ม
- น้ําสมุนไพร 2 ชนิด
30 บาท/ท่าน
- น้ําอัดลม หรือ น้ําสมุนไพร 2 ชนิด
40 บาท/ท่าน
- น้ําอัดลม หรือ น้ําสมุนไพร 2 ชนิด และโซดา 60 บาท/ท่าน

ค่าบริการอื่นๆ:
ค่าพาหนะเริ่มต้นที่
1,000 บาท / เที่ยว
ค่าบริการนอกเวลาทําการ 1,000 บาท / ชั่วโมง
ค่าโต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุม
400 บาท / ชุด

-

อาหารคาว 5 อย่าง
ขนม 1 อย่าง หรือ ผลไม้สด3อย่าง
ข้าวสวยหอมมะลิ / ขนมจีน
ฟรี! บริการน้้าแข็ง-น้้าดื่ม

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่ม 094 497 6800
ราคาที่น้าเสนอเป็นราคาส้าหรับ 50 ท่านขึ้นไป
Price food @ 2014
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เมนูบุฟเฟ่ต์ (Menu Buffet)
อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
แกงจืด - ซุป
ย้า - ลาบ
ไก่ตุ๋นมะนาวดอง
ลาบหมู / ไก่ 
ไก่ตุ๋นยาจีนเยื่อไผ่ 
ยําหมูยอ
ยําไก่ย่าง
แกงจืดลูกรอก 
แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย
หมูย่างน้าํ ตก 
แกงจืดเต้าหู้ สาหร่าย
เนื้อย่างน้าํ ตก
แกงจืดเห็ด 3 กษัติรย์
ยําแหนมข้าวทอด
แกงจืดหมูสับใบตําลึง
ยําหัวปลี
แกงจืดกะหล่ําปลียัดไส้
ยําถั่วพูกงุ้ สด 
แกงจืดเห็ดเข็มทอง
เมี่ยงหมู
แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ้น เมี่ยงคะน้า
แกงจืดกวางตุง้ กับไก่
ยําปลาทูทรงเครื่อง
แกงจืดแตงกวายัดไส้
ยําใหญ่ 
แกงจืดมะระยัดไส้
ยําวุ้นเส้นทรงเครื่อง
แกงจืดรวมมิตร
ยําสามกรอบ
แกงจืดสองกษัตรย์
ยําไส้กรอก
แกงจืดหัวไช้เท้าหมูกงุ้
ยําลูกชิ้นปลา
แกงจืดหน่อไม้ซโี่ ครงหมู ยําเห็ด 2 กษัตริย์
แกงจืดกวางตุง้ เห็ดหอม ยําเซี่ยงไฮ้
แกงจืดหน่อไม้สดหมูสับ ยําหมูย่าง 
ซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอม  ยําปลาดุกฟู
เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอมยาจีน ยํารวมมิตร
ซุปไก่/เนื้อ
หมูมะนาว
ซุปกระเพาะปลาไก่เส้น
หมูสะดุ้ง
ซุปเห็ด
ยําสี่สหาย
ซุปข้าวโพด
ยําฮันนีมูน
ไข่พะโล้หมู / น่องไก่  พล่ากุ้ง
ปีกไก่พะโล้
พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
ต้มจับฉ่าย
ส้มตําไทย-ข้าวเหนียว
ต้มจืดเลือดหมู
ส้มตําไข่เค้ม-ข้าวเหนียว
ต้มผักกาดดองซีโ่ ครงหมู ส้มตําปู-ข้าวเหนียว

หมวดที่ 3
แกงเผ็ด - ต้มย้า
พะแนงหมู/ไก่/เนื้อ
แกงเขียวหวานปลากราย

แกงเขียวหวานหมู
แกงเขียวหวานไก่ 
แกงเขียวหวานปลาดุก
แกงเผ็ดหมูย่าง
แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่/หมู
แกงเผ็ดไก่/หมูใส่มะเขือ
พวง
แกงส้ม 3 กษัตริย์
แกงส้มนพเก้า
แกงส้มกุ้งชะอมทอด 
แกงส้มมะละกอกุ้งสด
แกงส้มแตงโมอ่อน
แกงเทโพหมู
แกงป่าหมู /ไก่
แกงไตปลา
แกงมัสมั่นหมู/เนื้อ/ไก่ 
แกงกระหรีห่ มู/เนื้อ/ไก่
แกงเลียงกุ้งสด
แกงคั่วสัปปะรด
แกงเหลืองหน่อไม้
ต้มโคล้งไก่ /ปลาช่อน
ต้มข่าไก่ยอดมะพร้าว 
ต้มยําไก่ / ปลาช่อน 
ต้มยํารวมมิตร
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ผัดพริกขิงไก่ /หมู
ผัดเผ็ดหมูป่าจําแลง
ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่
แกงเขียวหวานผัดแห้ง
ฉู่ฉี่ปลาประพง

หมวดที่ 4
น้้าพริก - หลน
น้ําพริกกะปิ+ปลาทูทอด 
น้ําพริกลงเรือ เครื่องเคียง

น้ําพริกกุ้งสด
น้ําพริกมะขาม
น้ําพริกปลาร้า
น้ําพริกปลาย่าง
น้ําพริกอ่อง+แคปหมู
น้ําพริกหนุ่ม
น้ําพริกปลาทู
น้ําพริกปลาดุกย่าง
น้ําพริกตาแดง
น้ําพริกกลางดง
น้ําพริกมะม่วง
น้ําพริกระกํา
น้ําพริกเห็ด 
น้ําพริกขี้กา
น้ําพริกอุตรดิตถ์
ปลาร้าทรงเครื่อง
เต้าเจี้ยวหลน 
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนไตปลา
หลนกะปิคั่ว
หมายเหตุ :
หมวดน้ําพริก + หลน
จะจัดผักสดไว้สําหรับจิม้ ทุกรายการ

หมวดที่ 5
ของทอด – อบ
ทอดมันปลากราย 
ทอดมันกุ้ง/หมู
ทอดมันข้าวโพด
ไก่ทอดงากรอบ
หอยจ้อทอด
ไส้กรอกอีสาน
ลาบหมูทอด / ไก่ทอด
ปีกไก่เหล้าแดง 
ไก่/หมูสับปั้นทอด
ไก่ห่อใบเตย
ไก่ชุปแป้งทอด
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพาน
กุนเชียงทอด
หมูผัดผงกระหรี่
หมูทอดทงคัตซึ
หมูแดงอบวุ้นเส้น
ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
หมี่กรอบทรงเครื่อง
ไก่ตะไคร้
ห่อหมกปลาช่อน 
ห่อหมกหมูใบโหระพา
สตูหมู/ เนื้อ/ ไก่
ไก่/หมูกระเทียมพริกไทย
ไก่/หมูอบถั่วแขกแครอท
ไก่/หมูอบยอดผัก 
ผักรวมชุปแป้งทอด
ปลาทอดซอสมะนาว 
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
ปลากระพงเปรี้ยวหวาน
ไข่ยัดไส้
ไข่ลูกเขย
ไข่ตุ๋นหมูสับ
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อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม
หมวดที่ 6
ผัดจืด- ผัดเผ็ด
ผัดผักรวมเห็ดหอม
ผัดโป๊ยเซียน
ผัดบร็อคโครี่ใส่แฮม/กุ้ง 
ผัดคะน้าหมู/ปลาเค็ม
ผัดผักสี่สหายน้ําแดง
ผัดผักกาดขาวลูกชิ้นกุง้
ผักกาดขาวไข่นกกระทา
ผัดกระหล่ําปลีกับไก่/กุ้ง
ผัดดอกกล่ําหมู/ไก่/กุ้ง
ผัดหน่อไม้ฝรัง่ /ไก่/กุ้ง
ผัดบร็อคโครี่ราดมันปู
ผัดเปรี้ยวหวานหมู/ไก่
ผัดเปรี้ยวหวาน3กษัต ริย์ 
ผัดวุ้นเส้นผัดไข่ 
ผัดพริกสดหมู/ไก่
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ผัดโสภณเผ็ดหอมลูกชิ้น
ปลา/ไก่ ผัดผงกระหรี่
ปลากะพงผัดคื่นฉ่าย 
ปลาทอดเปรี้ยวหวานไก่/หมูผัด
ขิงเห็ดหูหนู
ไก่/หมูผัดขิงฝอย 
ผัดคะน้าน้ํามันหอย
ผัดยอดมะระน้ํามันหอย
ผัดปวยเล้งน้ํามันหอย

หมวดที่ 7
อาหารพื้นเมือง
แกงหมูใบชะมวง 
แกงไตปลา+ผักสด
แกงเหลืองหน่อไม้ดอง
แกงหมูสัปปะรดนคร
แกงคั่วพริกซี่โครงหมู
แกงโฮะ
แกงฮังเล
แกงจืดผัดกาดจอ
แกงเหลืองคูณ
ต้มเปรอะ( หน่อไม้ )
ข้าวซอยไก่ 
ผัดเผ็ดหมูหน่อไม้
ผัดสะตอกุ้งสด
น้ําพริกกุ้งเสียบ
ไตปลาหลนกะทิ
ข้าวยําปักษ์ใต้
ขนมจีนน้ํายาปักษ์ใต้
ผัดหมีโ่ คราช 
ผัดหมี่สุราษฎร์
สปา-ผัดหมี่ภูเก็ต
เส้นจันทร์ผัดปู 
ปลาทูต้มหวาน
ปลาทอดขมิ้น

หมวดที่ 8
อาหารสุขภาพ
ซุปเห็ด
ซุปธัญพืช
สุกี้น้ํา
ข้าวผัดทรงเครื่อง
สปาเก็ตตี้รวมมิตร
วุ้นเส้นผัดฉ่า
ข้าวอบธัญพืช
ผัดพริกขิงโปรตีนเกษตร
โซบะเห็ดหอม
ไข่ตุ๋นสามสี
ยําหัวปลีกุ้งสด 
แกงป่าปลาอินทรี
ปลาอบกระเทียม
เต้าหู้ปลาผัดผลกระหรี่
พะแนงเต้าหู้ 
เต้าหู้อบพริกไทยดํา
เต้าหู้นึ่งซีอิ้ว
โจ๊กเห็ดทรงเครื่อง

หมวดที่ 9
อาหารจานเดียว
ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ
ข้าวมันไก่
ข้าวผัดน้ําพรกลงเรือ
ข้าวอบรวมมิตร
ข้าวผัดเนื้อเค็ม/ หมูเค็ม
ข้าวหมูสโตร์กานอฟ
ข้าวผัดแฮม /ไส้กรอก
ข้าวผัดกุ้ง
ข้าวผัดอเมริกัน
ข้าวคลุกกะปิ 
ผัดหมี่ซั่ว
ผัดมักกะโรนีไก่/ไส้กรอก
ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ก๋วยเตี๋ยวผัดฮ่องกง
ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา
ก่วยเตี๋ยวหมูสับ/เนือ้สับ
ขนมจีนน้ําพริก
ขนมจีนน้ํายาปักษ์ใต้
ขนมจีนน้ํายา 
สปาเก็ตตี้ขี้เมาไก่
สปาเก็ตตี้หอยลาย

หมวดที่ 10
อาหารออกร้าน
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่สับ
ขนมจีนน้ํายาไก่
ขนมจีนน้ําพริก
ขนมจีนซาวน้ํา
สปาเก็ตตี้ไก่อบ
สปาเก็ตตี้โบโลญหมู
สปาเก็ตตี้โบโลญญ่าเนื้อ
ผัดมักกะโรนีไก่
สลัดไก่ /ปลาทอด 
สลัดหมูอบ
ผัดไทย 
โกยซี่หมี่
ก๋วยเตี๋ยวต้มยําหมู
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยวไก่-มะระ
ก๋วยเตี๋ยวหมู ยางมะตูม
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น/ ไก่ตุ๋น

ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ําตก
ก๋วยจับ๊ น้ําข้น / น้ําใส
บะหมี-่ เกี๊ยวหมูแดง
สุกี้น้ํา/แห้ง
เย็นตาโฟทรงเครื่อง
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อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม

หมวดที่ 11
ออเดิฟ
ข้าวเกรียบ+ถัว่ ทอด
ขนมปังหน้าหมู / ไก่
ข้าวตังหน้าตัง้ 
ทอดมันข้าวโพด
ปอเปี๊ยะทอด
มันฝรั่งทอด
เผือกทอด-เต้าหูทอด
เกี๊ยวห่อทอดกรอบ
หมูยอ / ไก่ยอ
แหนมปีกไก่ทอด 
หมูม้วนสาหร่าย
เมี่ยงคะน้า /ปลาทู
ทูน่าม้วน
สาคูไส้หมู
ขนมจีบ 
มินิแซนวิชทูน่า
ขนมปังกระเทียม
หมี่กรอบ
เกี๊ยวกุ้งกรอบ
พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
ไก่เหรียญทอง
ไก่สะเต๊ะ 
ถุงทอง

หมวดที่ 12
ของหวาน

อาหารพิเศษ -A
Japanese/Korean

บัวลอยเผือกเสวย 
บัวลอยสามสี
บัวลอยไข่หวาน
ลอดช่องไทยน้ํากะทิ
ลอดช่องแก้ว
ทับทิมกรอบ
ซ่าหริ่ม
เฉาก๊วยน้ําเชื่อม
กล้วยบวชชี
รวมมิตรกะทิสด
รวมมิตรหวานเย็น
สาคูแคนตาลูป 
สาคูถั่วดํา
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
ฟักทองแกงบวช
ครองแครงกะทิสด
เต้าทึงรวมมิตรร้อน
ปากริมแขก
ปากริมไข่เต่า
ถั่วเขียวต้มน้ําตาล
มันต้มขิง 
เต้าทึงร้อน /เย็น
เฉาก๊วยน้ําเชื่อม
ขนมไทยรวม 3 ชนิด
ไอศกรีมกะทิสด 

ข้าวปั้นหน้ากุ้ง/ปู
ข้าวปั้นรวมมิตร
กุ้งเทมปุระ
ผักเทมปุระ
เทมปุระรวมมิตร
หมูชุปแป้งทอด
ปลาชุปเกร็ดขนมปัง
ทอด
เกี๊ยวซ่า
เต้าหู้ทอดทรงเครื่อง
ปลาซาบะย่างซี้อิ้ว
ปลาย่างเกลือ
ปลาหมึกย่างซีอิ้ว
หมู / ไก่ย่างซีอิ้ว
ไก่เสียบไม้ย่าง
ยากิโซบะ
อุด้งผัดปูอัด
ข้าวหน้าหมูทอด
ข้าวหน้ากุง้ เทมปุระ
ข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น 
ข้าวผัดกระเทียม
ข้าวแกงกระหรีห่ มู/ไก่
ข้าวหมู/เนื้อ เกาหลี
ซุปใส
ซุปเต้าเจี้ยว

อาหารพิเศษ -B
Special Food

อาหารพิเศษ -C
Fusion Food

ปลาหมึกผัดผงกะหรี่
ฟองดูร์ผลไม้รวม
ปลาหมึกผัดซอสเผ็ด
อิตาเลียนปอเปียะ
ปลากระพงผัดเต้าซี่
อเมริกันส้มตํา
ปลากระพงผัดฉ่า
สเต็กไก่
ปลากระพงผัดพริกไท
สเต็กหมูฮอ่ งกง
ดํา
สปาเก็ตตี้ข้เี มาไก่
ปลาเก๋าราดพริก
สปาเก็ตตี้ผดั พริกแห้งเบคอน
ห่อหมกทะเล
สปาเก็ตตี้เขียวหวานไก่
ผัดเผ็ดทะเล
สปาเก็ตตี้ผัดไทย
ปลาช่อนลุยสวน
พาสต้าผัดเห็ดหอมสด
กุ้งหลน / ปูหลน
สไปซี่ทาร์ทาร์-ผักทอด
กุ้งทอดครีมสลัด
ข้าวผัดกุ้งซอสพาสต้า
กุ้งทอดเปรี้ยวหวาน
ผัดหมี่อ่องกง
กุ้งผัดพริกไทดํา
สลัดปลาทูน่า
ต้มยํากุง้ /รวมมิตรทะเล ซุปต้มยํากุง้
ฉู่ฉี่ปลาทู/ปลาหมีกผัด
ซุปไทยแบบเม็กซิกัน
ไส้
แกงส้มปลาช่อนทอด
หมายเหตุ :
ปูผัดผงกระหรี่
สําหรับรายการอาหารพิเศษ –
แกงเผ็ดเป็ดย่าง
A,B,C
เป็ดตุ๋นมะนาวดอง
ราคาเพิ่มท่านละ 60 -150
ปลาหมึกผัดเผ็ด
บาท / รายการ
ปลาดุกผัดฉ่า
น้ําพริกไข่ปู
ยํารวมมิตรทะเล
เนื้ออบพริกหวาน

หมายเหตุ : สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
กรณีต้องการเพิ่มรายการอาหาร (หมวดที่ 1-12 ) คิดราคาเพิ่มท่านละ 40 บาท ; (หมวดอาหารพิเศษ A - C ) คิดราคาเพิ่มท่านละ
60 - 150 บาท / รายการ

