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รายการเมนูซุม้อาหาร (ทุกเมนูอร่อยคัดสรร ใชวั้ตถุดิบ เกรด A) 

 

1. ขา้วมันไก ่ 3 ส ี
2. ราดหน้าทรงเคร่ือง  
3. ขา้วหมูแดง + หมูกรอบ  
4. กว๋ยเต๋ียวหมูทรงเคร่ือง  
5. กว๋ยจ๋ับนํา้ใส เคร่ืองในหมูเยาวราช 
6. กว๋ยเต๋ียวไกตุ่น๋ + ไกฉี่ก นํา้ขน้ 
7. กว๋ยเต๋ียวลูกช้ินปลาเยาวราช  
8. กว๋ยเต๋ียวตม้ยาํทะเล (พรีเม่ียม) 
9. สม้ตาํ แซบ่เวอ่ร์  
10. ขนมจีนหมอ้ดิน นํา้ยาตา่ง ๆ 
11. ขา้วเหนียว + ปีกไกท่อด , ลาบหมู 
12. กว๋ยเต๋ียวเรือหมู อยุธยา 
13. ขา้วขาหมู  บางรัก 
14. ยาํ ยาํ รวมฮิตทะเล  (พรีเม่ียม) 
15. บะหม่ี เก๊ียวกุง้ + หมูแดง 
16. ขา้วผัดปู หรือ กุง้ 
17. กว๋ยจับ๊เวียดนาม (ตม้เสน้) 
18. ขา้วซอยน่องไก ่
19. ขา้วหน้าไกร่าชวงศ ์

 

20. ราเมน (ทงคตส ึชาชูเมน / โชยุชาชูเมน )   
     21 . ซุม้ผัดไททรงเคร่ือง 
     22.ซุม้สลัดผักออแกนิค +  สลัด + Topping 
     23.กว๋ยเต๋ียวหลอดทรงเคร่ือง 
     24. หมูสะเต๊ะ 
     25.กระเพาะปลานํา้แดง เป๋าฮ้ือ 
     26.ซุม้ ซูชิ  
     27.บาบีควิ หมู, ไก ่
     28.สปาเกตต้ีชนิดตา่ง ๆ  
     29.สเต๊กไก,่หมู ซอสพริกไทยดาํ + สลัด+เฟรนฟราย 
     30.ซุม้อาหารตุรกี  “เคบับ ไก ่,เน้ือ” 
     31.ขา้วหน้าแกงกะหร่ีหมู+ ไกท่อดทงคัตส ึแบบญ่ีปุ่น 
     32.ซุม้อาหารเชา้แบบอเมริกัน + นมสด,นํา้ผลไม ้
     33.ซ่ีโครงหมูอบนํา้ผ้ึง + มันบด 
     34.ซุม้อาหารตะวันตก แฮมรมควัน ซอสเซส 
     35. ซุม้โจ๊กหมู + ปาทอ่งโกก๋รอบ 
     36. โรตี แกงเขียวหวานเน้ือ , ไก ่หรือ  แกงมัสม่ัน 
     37.ขา้วแกงกะหร่ีหมู , เน้ือ + เคร่ืองเคียง (เยาวราช) 
 
** เฉพาะซุม้ ซูชิ และ เคบับ ให้บริการ  150 ท่ี  ข้ึนไป ** 

 

● ตัวอักษรสดีาํ     อาหารเมนู มาตรฐาน (Standard) 
● ตัวอักษร สแีดง  อาหารเมนู พิเศษ       (Special) 

 

             ราคาซุม้อาหาร  ราคา/ซุม้ 
(เมนูมาตรฐาน) 

     ราคา / ซุม้  
    (เมนูพิเศษ) 
 8, 14, 20, 25-34 

   ซุม้อาหาร   ปริมาณอาหาร    100   จาน / ซุม้ 8,000  บาท 12,500  บาท 

   ซุม้อาหาร   ปริมาณอาหาร    150   จาน / ซุม้ 10,500 บาท 16,500   บาท 

   ซุม้อาหาร   ปริมาณอาหาร    200  จาน /  ซุม้ 13,000 บาท 21,000   บาท 
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หมายเหตุ 

 

● ราคาน้ีจัดเตม็รูปแบบ ซุม้อาหารสวยงาม สไตลโ์รงแรม โดยปรกติใชจ้าน & ชาม กระดาษไบโอชานออ้ยและชอ้น + 
สอ้มพลาสติก   (หากทา่นตอ้งการใช ้ภาชนะ จาน ,ชาม กระเบ้ือง อยา่งดี แบรนดร์อยัลพอชเลนส ์+ ชอ้นสอ้มส
แตนเลสอยา่งดี  ทางร้านมีให้บริการ คดิราคาอาหารเพิม่จานละ 10 บาท ) 

 

● โต๊ะจัดวาง พร้อมผา้ปูสวยงามตามธีม ทางร้านจัดนําไปเองทัง้หมด 

 

● พนักงานบริการ 1 คนตอ่ 1 ซุม้อาหาร  (หากสัง่จาํนวนมากจะจัดเพิม่ตามความเหมาะสม) 

 

● การให้บริการซุม้อาหาร คือพนักงานประจาํซุม้จัดเตรียมอาหารสง่ให้ลูกคา้หน้าซุม้อาหาร  

 

● หากทา่นตอ้งการพนักงานเสริฟ์ดูแลถึงโต๊ะทานอาหาร  หรือ มีการจัดอาหารสาํหรับ VIP กรุณาแจง้รายละเอียด 
เพ่ือประเมินคา่ใชจ้า่ยเพิมเติมตามความเหมาะสมของงาน 

 

● ระยะเวลาพร้อมให้บริการอาหาร 3 ช่ัวโมง  (ไมร่วมขัน้ตอนการเตรียมและเกบ็) 

 

● ซุม้อาหารให้บริการเร่ิมตน้ท่ี  3  ซุม้ข้ึนไป หรือยอดสัง่ซ้ือ 20,000 บาทข้ึนไป 
(สามารถรวมกับซุม้เคร่ืองด่ืมหรือซุม้ขนมหวานได)้ 

 

● ราคาน้ียังไมร่วมคา่บริการจัดเล้ียง  10% 

 

● ราคาน้ียังไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 
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รายการเมนูซุม้เคร่ืองด่ืม นํา้สมุนไพร , กาแฟสด  ,และคอกเทล 

 

1. นํา้เกก็ฮวย 
2. นํา้ผลไมร้วม (นํา้พันซ)์ 
3. นํา้ชามะนาว  
4. นํา้ชาเขียว (ไมนํ่า้ตาล) ผงชาจากญ่ีปุ่น 

5. นํา้กระเจ๊ียบ 
6. นํา้อัญชันมะนาว 
7. นํา้มะตูม 
8. นํา้ตะไคร้ใบเตย 

 

                            รายการซุม้เคร่ืองด่ืม ราคาซุม้ละ 

    ซุม้เคร่ืองด่ืม      200 แกว้                  =  เลือกเคร่ืองด่ืมได ้ 4 ชนิด 
  

6,000 บาท 

    ซุม้เคร่ืองด่ืม      300 แกว้                  =  เลือกเคร่ืองด่ืมได ้ 4 ชนิด 
  

8,000 บาท 

   ซุม้กาแฟสด  ใชเ้คร่ืองชงกาแฟสดมาตรฐานขนาดกลาง  (ร้อน & เยน็)  
     รวมถึง ชอ็คโกแลต  , ชาเขียว , ชาชัก      จาํนวน    200   แกว้ 
  

13,000  บาท 

 

 

เคร่ืองด่ืม คอกเทล (ผสมแอลกอฮอล ์)  สัง่    150  แกว้  ราคา   14.000  บาท 

-  เลือกเมนู คอกเทล  4  ชนิด  สัง่    200 แกว้  ราคา   17,000  บาท 
  

● ให้บริการโดยบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ อดีตแชมป์ประเทศไทย ,บาร์เทนเดอร์ รร. 5 ดาว 
● ราคาน้ีใชภ้าชนะ แกว้คอกเทล พลาสติกใส  (แกว้ มีกา้น) อยา่งดี  (เสมือนจริง) 
● หากลูกคา้มีประสงค ์ จะใชภ้าชะเป็นแกว้คอกเทลชัน้ดี   คดิราคาเพิม่แกว้ละ 20 บาท  ( และหากแตกหรือสูญหาย 

ทางร้านขออนุญาติ คดิคา่ใชจ้า่ยตามจริง ราคาแกว้ใบละ 200 บาท) 

 

หมายเหตุ 

● ซุม้เคร่ืองด่ืมและขนมให้บริการเร่ิมตน้ท่ี  3 ซุม้ข้ึนไปหรือยอดสัง่ซ้ือ 20,000 บาทข้ึนไป 
● ราคาน้ียังไมร่วมคา่บริการจัดเล้ียง10 % และ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 
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รายการเมนูซุม้ขนมหวาน และของวา่ง สาํหรับ 100 ท่ี 

 

                  รายการ  ราคาซุม้ละ 

ซุม้  ขา้วแชช่าววัง 6,000  บาท 

ซุม้  ลูกช้ินปลาระเบดิ  6,000  บาท 

ซุม้ ลูกช้ินเอน็หมู + เอน็ไก ่ป้ิง + นํา้จ้ิม 3 รส 6,000  บาท 

ซุม้ ขนมจีบกุง้ +  ซาลาเปาเคร่ืองแน่น 8,000  บาท 

ซูม้  ปอเป๊ียะทอด / เผือกทอด /  รวมของทอด 6,000  บาท 

ซุม้  จุย๋กว้ย ทรงเคร่ืองหมูสับ 6,000  บาท 

ซุม้  โรตี + ชาชัก         8,000  บาท 

ซุม้  ขนมกุยชา่ย เจา้เกา่ตลาดพลูแท ้ๆ  6,000 บาท  

ซุม้  ขนมไทย ขนมไสใ่ส,้  ขนมตะโก ้,ขา้วตม้มัด  6,000  บาท 

ซุม้  POPCORN  เคลือบคาราเมล และ ชีส 6,000 บาท 

ซุม้  สายไหม สรุ้ีง         6,000 บาท 

ซุม้  นํา้แขง็ใส หลากหลายชนิด   6,000  บาท 

ซุม้  เฟรนฟรายทอด รสดัง้เดิม, รสตม้ยาํ ,รสชีส 6,000  บาท 

ซุม้  สลัดโรล หลากหลายหน้า 6,000  บาท 

ซุม้  ผลไมร้วม  หรือ  ซุม้มะมว่ง+นํา้ปลาหวาน         6,000 บาท 

ซุม้ ทับทมิกรอบ  กะทสิด  6,000  บาท 

ซุม้ เฉาก๊วย คาราเมลนมสด        6,000 บาท 

ซูม้ แปะก๊วย นมสด  6,000  บาท 

ซุม้  บัวลอยเผือกมะพร้าวออ่น   6,000  บาท 

ซุม้  ไอศกรีมกะทสิดทรงเคร่ือง พร้อม  Topping 3 ชนิด 6,000 บาท 
 

● ราคายังไมร่วมคา่บริการจัดเล้ียง 10 % และ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 
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เลขท่ีบัญชี สาํหรับ  โอนเงนิมัดจาํ 

 

● ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขามีนบุรี                เลขท่ี  109 - 2 -12434 -5     ประเภท ออมทรัพย ์ 
ช่ือบัญชี ติณทรีย ์โชติกิจวาณิชย ์
 

● ธนาคาร กสกิรไทย สาขาโลตัส นวมินทร์      เลขท่ี   018 - 3-50539- 4     ประเภท ออมทรัพย ์
ช่ือบัญชี ติณทรีย ์โชติกิจวาณิชย ์
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