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รายการเมนซูุมอาหาร  

(การนัตคีวามอรอย คดัสรรใชวตัถดุบิ เกรด A+  ตามสไลตเชฟโจว) 

 

1. ขาวมนัไก  3 ส ี

2. ราดหนาทรงเครือ่ง                                 

3. ขาวหมแูดง + หมกูรอบ                         

4. กวยเตีย๋วหมทูรงเครือ่ง        
5. กวยจับ๋น้าํใส เครือ่งในหมเูยาวราช 
6. กวยเตีย๋วไกตุน  น้าํขน 
7. กวยเตีย๋วลกูชิน้ปลาเยาวราช  

8. กวยเตีย๋วตมยาํทะเล (พรเีมีย่ม) 

9. สมตาํ แซบเวอร  
10. ขนมจนีหมอดนิ น้าํยาตาง ๆ 

11. ขาวเหนยีว + ปกไกทอด + ลาบหม ู

12. กวยเตีย๋วเรอืหม ูอยธุยา 
13. ขาวขาหม ู บางรกั 

14. ยาํ ยาํ รวมฮติทะเล  (พรเีมีย่ม) 

15. บะหมี ่เกีย๊วกุง + หมแูดง 

16. ขาวผดัป ูหรอื กุง 

17. กวยจับ๊เวยีดนาม (ตมเสน) 

18. ขาวซอยนองไก 
19. ขาวหนาไก ราชวงศ 

 

20. ราเมน (ทงคตส ึชาชเูมน / โชยชุาชเูมน )    

     21 .ซุมผดัไททรงเครือ่ง 

     22.ซุมสลดัผกัออแกนคิ +  สลดั + Topping 

     23.กวยเตีย๋วหลอดทรงเครือ่ง 

     24. หมสูะเตะ + ขนมปงปง 

     25.กระเพาะปลาน้าํแดง เปาฮือ้ 

     26.ซุม ซชู ิ 

     27.บาบคีวิจมัโบ  หม ู, ไก  

     28.สปาเกตตีช้นดิตาง ๆ                   

     29.สเตกไก,หม ูซอสพรกิไทยดาํ + สลดั+เฟรนฟราย 

     30.ซุมอาหารตรุก ี “เคบบั ไก ,เนือ้” 

     31.ขาวหนาแกงกะหรีห่ม+ู ไกทอดทงคตัส ึแบบญีปุ่น 

     32.ซุมอาหารเชาแบบอเมรกินั + นมสด,น้าํผลไม 

     33.ซีโ่ครงหมอูบน้าํผึง้ + มนับด 

     34.ซุมอาหารตะวนัตก แฮมรมควนั ซอสเซส 

     35. ซุมโจกหม ู+ ปาทองโกกรอบ 

     36. โรต ีแกงเขยีวหวานเนือ้ , ไก หรอื  แกงมสัมัน่ 

     37.ขาวแกงกะหรีห่ม ู, เนือ้ + เครือ่งเคยีง (เยาวราช) 

 

** เฉพาะซุม เคบบั ใหบรกิาร  150 ที ่ ขึน้ไป ** 

 

● ตัวอกัษรสดีาํ     อาหารเมน ูมาตรฐาน (Standard) 

● ตัวอกัษร สแีดง  อาหารเมน ูพเิศษ       (Special) 
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             ราคาซุมอาหาร  ราคา/ซุม 
(เมนมูาตรฐาน) 

     ราคา / ซุม  
    (เมนูพเิศษ) 
 8, 14, 20, 25-34 

   ซุมอาหาร   ปรมิาณอาหาร    100   จาน / ซุม   9,000  บาท 14,000  บาท 

   ซุมอาหาร   ปรมิาณอาหาร    150   จาน / ซุม 12,500 บาท  18,500   บาท 

   ซุมอาหาร   ปรมิาณอาหาร    200  จาน /  ซุม 14,500 บาท  23,500   บาท 

รายการเมนซูุมเครือ่งดืม่ น้าํสมนุไพร , กาแฟสด  ,และคอกเทล 

 

1. น้าํเกก็ฮวย 

2. น้าํผลไมรวม (น้าํพันซ) 

3. น้าํชามะนาว  

4. น้าํชาเขยีว (ไมน้าํตาล) ผงชาจากญีปุ่น 

5. น้าํกระเจีย๊บ 
6. น้าํอญัชนัมะนาว 
7. น้าํมะตมู 
8. น้าํตะไครใบเตย 

 

 

                            ราคา ซุมเครือ่งดืม่ ราคาซุมละ 

    ซุมเครือ่งดืม่      200 แกว                  =  เลอืกเครือ่งดืม่ได  4 ชนดิ 
                    

6,500 บาท 

    ซุมเครือ่งดืม่      300 แกว                  =  เลอืกเครือ่งดืม่ได  4 ชนดิ 
                   

9,000 บาท 

● ซุมกาแฟสด ใชเครือ่งชงกาแฟสดจากอติาล ี  (ทัง้รอน +เยน็)          
รวมถงึ ชอ็คโกแลต  , ชาเขยีว , ชาชกั)      จาํนวน    200   แกว 

                          

14,500  บาท 
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เครือ่งดืม่ คอกเทล (ผสมแอลกอฮอล )  สัง่    150  แกว  ราคา   15,500  บาท 

-  เลอืกเมน ูคอกเทล  4  ชนดิ  สัง่    200 แกว  ราคา   19,000  บาท 

   

● ใหบรกิารโดยบารเทนเดอรมอือาชพี อดตีแชมปประเทศไทย ,บารเทนเดอร รร. 5 ดาว 

● ราคานีใ้ชภาชนะ แกวคอกเทล พลาสตกิใส  (แกว มกีาน) อยางด ี (เสมอืนจรงิ) 

● หากลกูคามปีระสงค  จะใชภาชะเปนแกวคอกเทลชัน้ด ี  คดิราคาเพิม่แกวละ 20 บาท  ( และหากแตก

หรอืสญูหาย ทางรานขออนญุาต ิคดิคาใชจายตามจรงิ ราคาแกวใบละ 200 บาท) 

 

 

รายการเมนซูุม ของวาง และ ของหวาน  สาํหรบั 100 ที่ 

 

                  รายการ                   ราคาซุมละ 

ซุม  เฟรนฟรายทอด รสดัง้เดมิ, รสตมยาํ ,รสชสี 7,000  บาท 

ซุม  ลกูชิน้ปลาระเบดิ   7,000  บาท 

ซุม ลกูชิน้เอน็หม ู+ เอน็ไก ปง + น้าํจิม้ 3 รส 7,000  บาท 

ซุม ขนมจบีกุง +  ซาลาเปาเครือ่งแนน 9,000  บาท 

ซูม  ปอเปยะทอด / เผอืกทอด /  รวมของทอด 7,000  บาท 

ซุม  จุยกวย ทรงเครือ่งหมูสบั 7,000  บาท 

ซุม  สลดัโรล หลากหลายหนา 7,000  บาท 
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ซุม  ขนมกยุชาย เจาเกาตลาดพลแูท ๆ  7,000 บาท  

ซุม  POPCORN  เคลอืบคาราเมล และ ชีส 7,000 บาท 

----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

ซุม  สายไหม สีรุง         7,000 บาท 

ซุม เตาทงึเยน็   (เชง็ซมิอี)้  7,000  บาท 

ซุม  โรต ี+ ชาชกั     9,000  บาท 

ซุม  ขนมไทย  (ขนมไสใส,  ขนมตะโก ,ขาวตมมดั)   7,000  บาท 

ซุม  ผลไมรวม  หรอื  ซุมมะมวง + น้าํปลาหวาน         7,000 บาท 

ซุม ทบัทมิกรอบ  กะทสิด  7,000  บาท 

ซุม เฉากวย คาราเมลนมสด  หรอื แปะกวย นมสด มะพราวออน        7,000 บาท 

ซูม น้าํแขง็ใส  10  ชนดิ 7,000  บาท 

ซูม ลอดชองสิงคโปร         7,000  บาท 

ซุม บวัลอยเผอืก มะพราวออน  7,000  บาท 

ซุม ไอศกรมีกะทสิดทรงเครือ่ง พรอม  Topping 3 ชนดิ 7,000 บาท 

 

หมายเหต ุ

 

● ราคานีย้งัไมรวมภาษมีลูคาเพิ่ม 7 % 

 

● ซุมอาหาร  ใหบรกิารขัน้ต่าํ ยอดสัง่ซือ้ 20,000 บาทขึน้ไป 

(สามารถรวมกบัซุมเครือ่งดืม่ หรอื ซุมขนมหวานได)  
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● ราคานีจ้ดัเตม็รปูแบบ ซุมอาหารสวยงาม สไตลโรงแรม โดยปรกตใิชจาน & ชาม กระดาษไบโอชาน

ออยและชอน + สอมพลาสตกิ   (หากทานตองการใช ภาชนะ จาน ,ชาม กระเบือ้ง อยางด ีแบรนด

รอยลัพอชเลนส + ชอนสอมสแตนเลสอยางด ี ทางรานมใีหบรกิาร คดิราคาอาหารเพิม่จานละ 10 

บาท ) 

 

● โตะจดัวาง พรอมผาปสูวยงามใหเขากบั ธมีงานของทาน  ทางรานจดัเตรยีมไปเองทัง้หมด 

 

● พนกังานบรกิาร 1-2 คนตอ 1 ซุมอาหาร  (หากสัง่จาํนวนมากจะจดัเพิม่ตามความเหมาะสม) 

 

● การใหบรกิารซุมอาหาร   คอื พนกังานประจาํซุมจดัเตรยีมอาหาร ใหลกูคารบัหนาซุมอาหาร  

 

● หากทานตองการพนกังานเสริฟดแูลถงึโตะทานอาหาร  หรอื มกีารจดัอาหารสาํหรบั VIP 

            กรณุาแจงรายละเอยีด เพือ่ประเมินคาใชจายเพมิเตมิตามความเหมาะสมของงาน 

 

● ระยะเวลาพรอมใหบรกิารอาหาร 3 ชัว่โมง   (ไมรวมขัน้ตอนการเตรยีมและเกบ็) 

 

 

 

 

 

 

เลขทีบ่ญัช ีสาํหรบั  โอนเงนิมดัจาํ 
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● ธนาคาร ไทยพาณชิย สาขามนีบรุ ี               เลขที ่ 109 - 2 -12434 -5     ประเภท ออมทรพัย  

ชือ่บญัช ีตณิทรยี โชตกิจิวาณชิย 
 

● ธนาคาร กสกิรไทย สาขาโลตัส นวมนิทร      เลขที ่  018 - 3-50539- 4     ประเภท ออมทรพัย 

ชือ่บญัช ีตณิทรยี โชตกิจิวาณชิย 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chefjow@gmail.com
http://www.chefjow.com/

