
หมวดอาหาร (MENU TYPE)  ราคา/ทา่น ราคา/ทา่น ราคา/ทา่น ราคา/ทา่น
ราคาสาํหรบัแขก 50 ทา่นขึ �นไป   300   350   400   500
APPETIZER TYPE A            1          1          1          1
APPETIZER TYPE B            1        1         1       1
APPETIZER TYPE C          1          1          1         2 
APPETIZER TYPE D                           1          1          2
SPICY SALAD TYPE E         1       1       1       3
SPICY SALAD TYPE F             1       1       1 
MAIN COURSES TYPE G        1       1       1       1
MAIN COURSES TYPE H        1       1       1       1
THAI DESSERT TYPE I         1       1       1       1
BAKERY TYPE J           1       1       1       1
HARB DRINK TYPE K         1       1       1       1
MOCK TAIL TYPE L                  1       1
                TOTAL         10     11     12       15
กรณีนอ้ยกวา่ 30 ทา่นคดิราคาเหมา     15000        18000        22000        25000

ราคาดงักลา่วยงัไม่รวม
- คา่บรกิารจดัเลี �ยง 15-20 %
- คา่ขนสง่ 2500 บาท
- ภาษมูีลคา่เพิ�ม 7% 



TYPE A
กระทงทองไสไ้ก่

กระทงทองลาบแซลมอน
กระทงทองซอสปขูาว

ชอ่ม่วงไสไ้ก่
ถงุทอง

ปั�นสบินึ�งไสป้ลา
หรุม่

หมูโสรง่ 
ขนมจบีไทยตวันก

เมี�ยงคาํ
เมี�ยงลาว

ขนมปังหนา้หมู
ขนมปังหนา้ไก่
ลาบเกี �ยวทอด

เกี �ยวหอ่ชสี
ปอเปี�ยะ

ซาโมซา่
โอโบโร่

TYPE B
ไกห่อ่ใบเตย

ปีกไกอ่บซอสบาบคีวิ
ปีกไกท่อดสตูรเกาหลี

ปีกไกท่อดสมุนไพร
ไกย่า่งแทนโดร ิ

ไกย่า่งเทอรยิากิ
ไกค่าราเกะ

ปีกไกส่ามรส
ลกูชิ �นกุง้ทอด
ไสก้รอกอสีาน

ไกจ่อ้
เฟรนชฟ์รายสซ์อสทรฟัเฟิล

ไขม่งักร
เตา้หูท้รงเคร ื�องทอด

หอยจอ้
ปลาไขท่อด

ทอดมนัปลากราย
เบคอนพนัไสก้รอก

APPETIZER APPETIZER



TYPE C
กุง้แม่นํ�ายา่งสไตลฟิ์วช ั�น
ปลาหมกึทอดรสเผ็ดกุง้

ทอดซอสวาซาบิ
ปลาหมกึสามรส

กระเพราปลาหมกึพุงแตก
กุง้โสรง่

กุง้เทมปรุะชาเขยีว
หอยแมลงภูนิ่วซแีลนชบุเกล็ดขนมปังทอดซอสหอยเม่น

หอยนิวซแีลนดอ์บชสี
หอยเชลลอ์บชสี

แซลมอนยา่งซอสเทรยิากิ
แซลมอนยา่งเกลอื

ซาบะยา่งซอสเทอรยิากิ
ซาบะยา่งเกลอื

ปนิู�มทอดซอส Premium
ปลากะพงราดพรกิสามรส

ซี�โครงหมูบารบ์คีวิ

APPETIZER
TYPE D

คานาเป้ไขป่ลาคาเวยีรแ์ละไขกุ่ง้ 
คานาเป้แซลมอนกบัซอสวาซาบ ิ

คานาเป้ทนู่า 
คานาเป้ปอูดั
คานาเป้แฮม 

คานาเป้หนา้กุง้
มนิิเบอรเ์กอรห์มูพรกิไทยดาํ

มนิิเบอรเ์กอรอ์กไก่
บาบคีวิทะเล
มนิิสเต็กหมู
มนิิสเต็กไก่

มนิิสเต็กปลา
เนื�อพนัหน่อไมฝ้ร ั�ง

เบคอนพนัหน่อไมฝ้ร ั�ง
อกเป็ดยา่งซอสเกาหลี

ไกย่า่งเสยีบไมส้ไตลญ์ี�ปุ่ น

APPETIZER

TYPE E
ยาํแซลมอนวาซาบิ
ยาํแซลมอนนํ�ามะนาว
ยาํซฟู้ีด
ยาํรวมมติรซอสญี�ปุ่ น
ยาํสาหรา่ยญี�ปุ่ นไขกุ่ง้
ยาํกุง้วาซาบิ
ยาํกา้นคะนา้กุง้สด
ยาํตะไครกุ้ง้สด
คอหมูทอดซอสมะนาว
ลาบไกท่อด
พลา่ปลาทใูนกะทงทอง
เมี�ยงปลาทู
เมี�ยงปลาทบัทมิทอด

SPICY SALAD



TYPE F
ทารต์สลดัผลไม ้

สลดัมว้นแซลมอน
สลดัมว้นทนู่า
สลดัมว้นปอูดั

สลดัปนิู�ม
สลดัปลาเงนิ

สลดัซกูนีิโรล
สลดัไกย่า่ง

สลดัทนู่า
สลดัแซลมอน

สลดัสโมคแซลมอน
สลดัผกัโขม

สลดัทะเลรวม
สลดัไขกุ่ง้ไขห่วาน

เบคอนสลดัมว้น
กว๋ยเตี �ยวลยุสวน

SPICY SALAD

TYPE G
ขา้วผดัเบคอน
ขา้วผดัเขยีวหวานไกก่รอบ
ขา้วผดัตม้ยาํกุง้
ขา้วผดัซฟู้ีดชาวเกาะ
ขา้วผดัทะเล
ขา้วหอ่ใบบวั
ขา้วผดันํ�าพรกิลงเรอืไขเ่ค็ม
ขา้วผดักมิจิ
ขา้วผดัตม้ยาํ
ขา้วผดัแซลมอน
ขา้วหมูแดงสตูรฮ่องกง
ขา้วผดักระเทยีมแซลมอนยา่ง
ขา้วสบัปะรดเบคอน
ขา้วอบคาโบนารา่
ขา้วนํ�าพรกิปลาทโูลไขช่ะอม
ขา้วมนัไกโ่รล
ขา้วตม้ญี�ปุ่ น
หมุทอดแกงกะหร ี�

MAIN COURSE

TYPE H
สปาเก็ตตี �ผดัฉ่า
สปาเก็ตตี �ไกส่บั

สปาเก็ตตี �คาโบนารา่
สปาเก็ตตี �ผดัขี �เมาทะเล

สปาเก็ตตี �แหง้ไขกุ่ง้
สปาเก็ตตี �ผดัเขยีวหวานทะเล
สปาเก็ตตี �ผดัซอสตม้ยาํทะเล

สปาเก็ตตี �พรกิแหง้ผดักุง้
ยากโิซบะ

ผดัมกักะไรนีกุง้
โซบะรอ้นโซบะเย็น

อดุง้รอ้นอดุง้เย็น
ผดัไทยกุง้สด
ผดัไทยหอ่ไข่

บะหมี�หยกเป็ดยา่ง
บะหมี�เหลอืงหมูแดง

หมี�กรอบปลาสามรส
ราดหนา้โรล

มกักะโรนีหมูแดง

MAIN COURSE

TYPE I
บวัลอยเผอืกแกว้
ทบัทมิกรอบ
บวัลอยสามสี
วุน้กะทิ
วุน้ผลไมค็้อกเทล
ขา้วเกรยีบปากหมอ้
ผลไมล้อยแกว้
ขา้วเหนียวมูนหนา้ปลาแหง้
ขา้วเหนียวมูนหนา้สงัขยา
ขา้วเหนียวมูนหนา้ฝอยทอง
ขา้วเหนียวมูนหนา้กุง้
วุน้แฟนซเีลเยอร ์
วุน้มะพรา้วออ่นนมสด
ตะโกเ้ผอืก
ตะโกข้า้วโพด
ขนมมนัสาํปะหลงั
ขนมตาล
ขนมฟักทอง
ขนมกลว้ย

THAI DESSERTS



THAI DESSERTS
TYPE I

ถั�วแปปปากหมอ้
ขนมช ั�นกหุลาบ

สาคไูสห้มู
ขนมลมืกลนื

ขนมไสไ้ส ้
ขนมถว้ย

ขนมบหุลั�นดั�นเมฆ
กลว้ยไขเ่ช ื�อม

เผอืกเชื�อม
มนัเช ื�อม

กลว้ยบวชชี
เผอืกแกงบวด

TYPE J
แซนวชิแฮมชสี
แซนวชิปอูดั
แซนวชิทนู่า
แซนวชิอกไกส่ลดัชสี
แซนวชิแซนมอนชสี
พายไกซ่อสขาว
พายกะหร ี�ไก่
พายหมูแดง
พายเขยีวหวานไก่
ทารต์ผลไม ้
ทารต์บลเูบอรร์ ี�
เคก้สม้หนา้นิ�ม
โรลกาแฟ
โรลวนิลลา
โรลใบเตย
ชฟิฟ่อนฝอยทอง
ซฟิฟอนมะพรา้ว
ซฟิฟอนชอ็กโกแลต
ชฟิฟ่อนบลเูบอรร์ ี�
ชฟิฟ่อนมอคคา่

BAKERY

TYPE J
ชฟิฟ่อนลกูชดิ

ชฟิฟ่อนสตอเบอรร์ ี�
ชฟิฟ่อนสม้

ชฟิฟ่อนวนิลา
ชฟิฟ่อนโอรโิอ ้
ชฟิฟ่อนกาแฟ

เคก้กาแฟ
เคก้ผลไม ้

เคก้สม้
เค็กชอ็คมนิิใบเตย
เค็กใบเตยฝอยทอง
เค็กไวทช์อ็ควนิิลา

บราวนี�
เคก้กลว้ยหอม

เคก้มะพรา้ว
เคก้ชาเขยีว

เคก้ใบเตย
บตัเตอรเ์คก้

BAKERY

TYPE K
นํ�าอญัชนัมะนาว
นํ�ามะตมู
นํ�ากระเจี �ยบ
นํ�าสม้
นํ�าเกก๊ฮวย
นํ�าตะไครใ้บเตย
นํ�าลิ �นจี�
นํ�าแอปเปิ�ล
นํ�าฟรุต๊พนัซ ์
นํ�าบลพูนัซ ์
นํ�าอดัลม 2 สี

HERB DRINK



MOCKTAIL
TYPE L

STRAWBERRY LEMONADE
BLUE HAWAIIAN
SPARKLING GRAPE LEMONADE
VIRGIN MOJITO
LEMON MINT
WATERMELON GINGER
TWO TONE PUNCE
BLANCKBERRY VANILLA MOCKTAIL
MANGO BASIL MOJITO
FROZEN KIWI MARGARITA


