
รายการบุฟเฟ่ต ์  

                             Set A :  ราคา    380 บาท /  ทา่น   (จาํนวนขัน้ตํา่ 50 ทา่น) 

                               Set  B :  ราคา    480 บาท  / ทา่น   (จาํนวนขัน้ตํา่ 50 ทา่น) 

 

ราคาดังกลา่วรวม 

▪ โต๊ะวางอาหารพร้อมผา้ปูโต๊ะจีบระบายตกแตง่สวยงาม , อาหารจัดใสภ่าชนะอุน่อาหาร 
            สแตนเลสแบบมาตรฐาน 
 

▪ ภาชนะสาํหรับจัดเล้ียงทัง้หมด  เราเลือกใชจ้านกระเบ้ืองพอร์เลนอยา่งดี  , ชอ้น สอ้ม , แกว้นํา้ , กระดาษเชด็ปาก 
อุปกรณ์ทุกชนิดมาตรฐานโรงแรม 
 

▪ พนักงานบริการมืออาชีพ แตง่เคร่ืองแบบมาตรฐานโรงแรม ให้บริการเตรียมอาหาร + จัดเคร่ืองด่ืม และเติมอาหาร 
ลงไลน์บุฟเฟ่ต ์และเกบ็ภาชนะใชแ้ลว้ หลังทานอาหารเสร็จ 

 

หมายเหตุ 

▪ ราคาน้ียังไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 
 

▪ ราคาน้ีไมร่วมโต๊ะเกา้อ้ี สาํหรับแขกน่ังรับประทานอาหาร 

 

▪ คา่บริการ จัดอาหารพระ กรณีจัดเป็นโตกคดิเพิม่ชุดละ 200 บาท (1 รูปตอ่ 1 โตก) ,  กรณีจัดเป็นวงคดิเพิม่ 100 
บาท / รูป  (1 วง  4,5 รูป) 
 

▪ เป็นการให้บริการอาหารแบบบุฟเฟต ์  แขกตักอาหารทานเอง ท่ีไลน์อาหาร  
 

▪ ทางร้านมีบริการจัดอาหารเป็นชุดสาํหรับแขกพิเศษของทา่น  โดยมีพนักงานดูแลเฉพาะโต๊ะ โดยจะจัดชุดสาํหรับ 
8-10 ทา่น  โดยคดิคา่บริการเพิม่ทา่นละ 100 บาท  (หากทา่นตอ้งการจัดอาหารในสว่นน้ี กรุณาแจง้ลว่งหน้า 
เน่ืองจากโดยปรกติทางร้านจะไมไ่ดเ้ตรียมภาชนะในสว่นน้ีไป และไมไ่ดจั้ดเตรียมพนักงานดูแลจัดอาหาร VIP 
โดยเฉพาะ) 
 

▪ ระยะเวลาให้บริการ 3 ช่ัวโมง  (กรณีเกินเวลาคดิเพิม่ ช่ัวโมงละ 500 บาท/ แขก 50 ทา่น) 

 

▪ กรุณามัดจาํ เพ่ือยนิยันการสัง่ซ้ือ 50 % สว่นสุดทา้ยชาํระวันงาน 
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Set A 
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       รายการอาหาร ชุด  A - 1 

1. นํา้พริกกะปิสูตรคุณยาย + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงเขียวหวานเน้ือน่องไก ่ยอดมะพร้าว 
3. ผัดผัก 3 สหายเบคอนกรอบ 
4. ซ่ีโครงหมูอบนํา้ผ้ึง 
5. ลาบปลากะพงทอด 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย + ขนมจีนเสน้สด 
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน  
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 

 

  รายการอาหารชุด A - 2 

1. หลนปู + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงมัสม่ันกระดูกออ่นใบพาย 
3. ผักกระหลํา่ดอยผัดปลาหมึกแห้ง 
4. สะโพกไกอ่บไวทซ์อส 
5. ปลากะพงราดซอสเปร้ียวหวาน 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย  
8. ผลไมร้วม  
9. ขนมหวาน  
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 

           รายการอาหาร ชุด  A - 3   

1. ยาํปลาทูค่ัวแห้ง + เคร่ืองเคียง  
2. ตม้ซุปเปอร์ (ขาไก ่ / ปีกไก)่ 
3. ผัดบลอ็คโคล่ีกุง้ 
4. ผัดเปร้ียวหวานหมูนุ่ม 
5. ปลาเกา๋ราดพริก 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย 
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน  
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 

    รายการอาหารชุด A -  4 

1. นํา้พริกออ่ง + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงเขียวหวานคอหมูยา่งหมัก 
3. ผัดวุน้เสน้ทรงเคร่ือง 
4. ปีกไกเ่หลา้แดง 
5. ลาบปลาแซลมอน 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย  
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน  
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 
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     รายการอาหาร ชุด  A - 5 

1. หลนเตา้เจ้ียว + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. ตม้ยาํรวมมิตรทะเลเดือด 
3. เหด็ออรินจิผัดกุง้ 
4. หมูผัดกะปิ 
5. เน้ือปลากะพงผัดค่ึนฉ่าย 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย + ขนมจีนเสน้สด 
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน 
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร  

 รายการอาหารชุด A - 6 

1. นํา้พริกมะขาม + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. กะเพาะปลานํา้แดง 
3. ดอกกระหลํา่ผัดแฮม 
4. ปีกไกผั่ดเผด็ยอดมะพร้าว 
5. ผัดเรือโป๊ะทะเล 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย  
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน 
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 

 

    รายการอาหาร ชุด  A - 7 

1. นํา้พริกลงเรือ + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. ขนมจีนนํา้ยาปลาชอ่น 
3. ยอดมะพร้าวผัดกุง้ 
4. ขาหมู ไขพ่ะโล ้สูตรแตจิ้ว๋ 
5. ปลากะพงผัดเปร้ียวหวาน 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย  
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน  
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 

  รายการอาหารชุด A - 8 

1. นํา้พริกหนุ่ม + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. ตม้แซบ่กระดูกหมูออ่น 
3. ผัดผักเปร้ียวหวานกุง้ 
4. หมูสับน่ึงพระอาทติย ์
5. ปลากะพงผัดพริกไทดาํ 
6. สลัดผักออแกนิค 
7. ขา้วสวย  
8. ผลไมร้วม 
9. ขนมหวาน  
10. นํา้ด่ืมเยน็ 
11. นํา้สมุนไพร 
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Set B 
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  รายการอาหาร ชุด  B - 1 

1. นํา้พริกกะปิสูตรคุณยาย + เคร่ืองเคียง , ผัก
สด 

2. แกงเขียวหวานเน้ือน่องไกท่รงเคร่ือง ยอด
มะพร้าว 

3. ผักกระหลํา่ดอยผัดปลาหมึกแห้ง 
4. หมูอบกระเทียมพริกไทย 
5. ปลากะพงราดซอสมะขาม 
6. ซ่ีโครงหมูตุน๋เหด็หอม (บะกุ๊ดเต)๋ 
7. ลาบเหด็ออริจิน 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย + ขนมจีนเสน้สด 
10.ผลไมร้วม  
11.  ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็  
13. นํา้พัน๊ซ ์หรือ นํา้สมุนไพรอ่ืน ๆ  

  รายการอาหารชุด B - 2 

1. นํา้พริกลงเรือ + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงเผด็เป็ดยา่ง 
3. มะระหวานผัดไข ่
4. หมูผัดซอสเทริยากิ 
5. ปลากะพงผัดพริกไทดาํ 
6. ซุปสาหร่ายลูกช้ินปลา 
7. เน้ือน่องไกท่อดนํา้จ้ิมแจว่ 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย  
10.ผลไมร้วม  
11.  ขนมหวาน  
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พัน๊ซ ์หรือ นํา้สมุนไพรอ่ืน ๆ  

รายการอาหาร ชุด  B - 3 

1. ปลาทูสับค่ัวแห้ง + เคร่ืองเคียง  
2. แกงกระหร่ีหมูแบบเยาวราช 
3. ผัดผัก 4 สหาย 
4. ซ่ีโครงหมูอบนํา้ผ้ึง 
5. ปลาเกา๋ราดพริก 
6. ซุปกะเพาะหมูเก่ียมฉ่าย 
7. เน้ือน่องไกผั่ดพริกไทดาํ 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย  
10.ผลไมร้วม 
11.  ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พัน๊ซ ์หรือ นํา้สมุนไพรอ่ืน ๆ  

รายการอาหารชุด B -  4 

1. นํา้พริกออ่ง + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงเขียวหวานคอหมูยา่ง 
3. ผัดวุน้เสน้ทรงเคร่ือง 
4. ขาหมูไขพ่ะโล ้สูตรตรอกซุง 
5. ลาบปลาแซลมอน 
6. ซุปมะระตุน๋เหด็หอมซ่ีโครงหมู 
7. สะโพกไกอ่บไวทซ์อส 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย  
10.ผลไมร้วม 
11.  ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พันซ ์หรือ นํา้สมุนไพร 
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รายการอาหาร ชุด  B - 5 

1. เตา้เจ้ียวหลน + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงมัสม่ันน่องไก ่
3. บล๊อคโคล่ีกุง้ 
4. ไกผั่ดซอสเทริยากิ 
5. เน้ือปลากะพงผัดค่ึนฉ่าย 
6. ตม้ขา่ไก ่
7. ยาํเหด็รวมมิตร 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย + ขนมจีนเสน้สด 
10.ผลไมร้วม  
11.ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พันซ ์หรือ นํา้สมุนไพร อ่ืน ๆ  

 รายการอาหารชุด   B - 6 

1. นํา้พริกมะขาม + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. แกงมัสม่ันเน้ือสันคอหมู 
3. ดอกกระหลํา่ผัดแฮม 
4. ผัดเผด็น่องไกพ่ริกไทสด 
5. ปลาเกา๋สามรส 
6. ตม้แซบ่กระดูกหมูออ่น 
7. ยาํไกย่อข้ีเมา 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย  
10.ผลไมร้วม  
11.ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พัน๊ซ ์หรือ นํา้สมุนไพรอ่ืน ๆ 

รายการอาหาร ชุด  B - 7 
 

1. หลนปู + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. ขนมจีนนํา้ยาปลาชอ่น 
3. ยอดมะพร้าวผัดกุง้ 
4. เน้ือน่องไกพ่ริกไทดาํ 
5. ปลาเกา๋ผัดฉ่า 
6. ตม้ซุปเปอร์แซบ่ ขาไก ่/ ปีกไก ่
7. ยาํทูน่า 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย  
10.ผลไมร้วม 
11.  ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พันซ ์ หรือ นํา้สมุนไพรอ่ืน ๆ 

 

รายการอาหารชุด  B - 8 

1. นํา้พริกหนุ่ม + เคร่ืองเคียง , ผักสด 
2. ไกร่าชวงศ ์
3. ผัดผักเปร้ียวหวานกุง้ 
4. หมูสับน่ึงพระอาทติย ์
5. ปลากะพงทอดราดซอสมะขาม 
6. ตม้ยาํขาหมู 
7. ลาบเหด็ออริจิน 
8. สลัดผักออแกนิค 
9. ขา้วสวย  
10.ผลไมร้วม  
11.ขนมหวาน 
12. นํา้ด่ืมเยน็ 
13. นํา้พันซ ์หรือ นํา้สมุนไพรอ่ืน ๆ  
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