Thai Buffet

กรณีสง่ ั แต่อาหารไม่รวมบริการ และ เครือ
่ งดืม
่ ท่านละ 300 บาท
1.
2.
3.

4.

5.
6.

ต้ มจืดผักกาดดองซี่โครงหมู/ต้ มจืดมะระยัดไส้ /ต้ มจืดรวมมิตร/ต้ มจืดลูกรอก/ต้ มจืดสาหร่ าย/ต้ มจืดหัวไชเท้ าซี่โครงหมู/ต้ มจืดเต้ าหู้/ต้ มจืดกระเพาะหมู
เกียมฉ่ าย/ไก่ ต๋ ุนมะนาวดอง/ต้ มจืดแตงกวายัดไส้ /ผักกาดจอ
ผัดผักรวม/ผัดโป๊ยเซียน/ผัดผักฮ่ องเต้ เต้ าหู้ทอด/ผัดเผ็ด (หมู, ไก่ ) /ผัดขิง (ไก่ , หมู)/ผัดขีเ้ มา (หมู, ไก่ )/ผัดฉ่ า (หมู, ไก่ )/ไก่ ผดั เม็ดมะม่ วง/ผัดเปรี้ยวหวาน
(หมู, ไก่ ,)/ผัดเต้ าหู้นา้ แดง/ผัดคะน้ านา้ มันหอย/ผัดพริกขิงถั่วฝักยาว
ต้ มยาไก่ /ต้ มแซ่ บขาหมู/ต้ มโคล้ ง ( ไก่ )/ต้ มยาซี่โครงหมู/ต้ มข่ าไก่ /ต้ มยากุ้ง/ ต้ มแซ่ บกระดูกหมูอ่อน/แกงเผ็ด (หมู, ไก่ )/แกงเขียวหวาน ( หมู, ไก่ )/แกงส้ ม
(ชะอมทอด)/แกงกระหรี่ไก่ /แกงเลียง ผักรวม/แกงสามรส/แกงแค (ไก่ , หมู)/แกงคัว่ สั ปปะรด/แกงมัสมั่น (หมู, ไก่ )/แกงเหลือง /แกงหมูเทโพ /แกงส้ มผัก
รวม /แกงฮังเลเมือง
ยารวม (วุ้นเส้ น, หมูยอ, แหนม, ไส้ กรอก)/ยาวุ้นเส้ น/ยาส้ มโอ/ยามะม่ วง/ยาแหนมสด/ยาปลากรอบ/ยาหมูย่าง/ลาบคัว่ หมู /นา้ พริกอ่ อง/นา้ พริกหนุ่ม/
นา้ พริกตาแดง/นา้ พริกปลาย่ าง, ปลาทู/นา้ พริกเห็ดฟาง/หลน (เต้ าเจีย้ ว, ปูเค็ม, ปลาเค็ม)/นา้ พริกลงเรื อ/ตะไคร้ ทรงเครื่ อง (เมนูนา้ พริกและลาบจะมีผกั
รับประทานร่ วม)
ข้ าวสวยหอมมะลิ
ผลไม้ ตามฤดู (2 รายการ)

้ นสอ
้ มจานตามจานวนแขก , ถาดอุน
รวมภาชนะร ับประทานอาหารชอ
่ อาหาร , โต๊ะ
ี าววางอาหาร , การ ันตี 50 ท่านขนต
้ ขกนง่ ั
คลุมผ้าสข
ั้ า
่ , ไม่รวมโต๊ะและเก้าอีแ

รายละเอียดการให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์แบบครบวงจร
1. แขกเกิน 200 ท่ านบริการพร้ อมโต๊ ะและเก้ าอีฟ้ รี
2. แขกตา่ กว่ า 200 ท่ านคิดค่ าบริการนอกสถานที่สาหรับโต๊ ะและเก้ าอีพ้ ลาสติกคลุมผ้ าสี ขาว ชุดละ 400 บ.
(นั่ง 10 ท่ าน) เริ่มรับที่ 50 ท่ านขั้นต่า
3. ค่ าเครื่ องดื่มบริการไม่ เกิน 4 ชั่วโมง (เครื องดื่มที่เตรียมการไว้ จะสารองสาหรับรับประทานตามเวลา เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของทางร้ าน นอกจากน้าสมุนไพรหากไม่ หมดมอบให้ กบั เจ้ าภาพ) ทีมงานจะมีบาร์ เล็กวางชุ ด
เครื่ องดื่มไว้ 1 จุดต่ อ 4 โต๊ ะ เพื่อให้ แขกสะดวกในการเติมเครื่ องดื่ม
ประกอบด้ วย นา้ เปล่ า,นา้ อัดลม,น้าแข็ง ,นา้ สมุนไพร 2 อย่ าง
3. อาหารที่เหลือมอบให้ เจ้ าภาพ ดังนั้นเจ้ าภาพสามารถเตรียมอุปกรณ์ มาสาหรับอาหารที่ไม่ หมดในงาน
4. การบริการทางร้ านจัดเตรียม โต๊ ะสาหรับวางอาหารและเครื่ องดื่ม ตกแต่ งตามโทนสี ของงาน แต่ งดอกไม้ บน
โต๊ ะวางอาหารและเครื่ องดื่ม
5. พนักงานบริกรสวมชุด เสื้ อสี ขาว กางเกงหรื อกระโปรงสี ดา มีผ้ากันเปื้ อน หรื อชุดดา มีผ้ากันเปื้ อน กรณี
ต้ องการให้ แต่ งชุดยูนิฟอร์ มตาม Theme งานมีค่าใช้ จ่ายชุ ดละ 500 แล้ วแต่ รูปแบบของงาน
6. การจัดเตรียมพนักงานบริการสาหรับบุฟเฟ่ ต์ 5% ของจานวนแขก
7. การบริการจะเป็ นลักษณะบุฟเฟ่ ต์ ท้งั อาหารและเครื่ องดื่ม จัดเสิ ร์ฟให้ วไี อพี 10 % ของจานวนแขก หากให้
พนักงานเสิ ร์ฟบริการเพิม่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ โต๊ ะละ 1,000 บาท เป็ นการเพิม่ พนักงานดูแล , ภาชนะ และ
การจัดโต๊ ะหน้ าหมุนเพิม่

รายการอาหารบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 400 บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Set A

Set C

ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
น้ าพริกลงเรือ
ยารวมทะเล
ิ้ กุ ้ง
ผัดผักกาดขาว ลูกชน
้ กรวมปลาทอด
แกงสมผั
ต ้มจืดเต ้าหู ้สาหร่ายทะเล
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Set B

Set D

ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
ลาบเมืองหมูคั่ว + ผักสด
ั ชน
ิ้ พร ้อมกระดูก)
แกงเขียวหวานไก่ (อกไก่หรือสบ
ผัดผักรวมมิตรน้ ามันหอย
้
ยาวุ ้นเสนหมู
ยอเห็ดหูหนูขาว
ปี กบนไก่ทอด – จิม
้
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
แกงมัสมั่นไก่
ปลาทับทิมผัดผงกระหรี่
หมูคาหวาน
แหนมหลนผักสด
ต ้มยาขาหมู
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
แกงเผ็ดหมู
ไก่ผัดผงกระหรี่
ผัดคะน ้าน้ ามันหอย
น้ าพริกกะปิ / ชะอมไข่เจียว / ผักสด
ั
ต ้มจืดเต ้าหู ้ หมูสบ
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

9. ทุกเมนูรวม Soft Drink (นา้ เปล่ า , นา้ อัดลม , นา้ แข็ง , นา้ สมุนไพร 1 รายการ)

รายการอาหารบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 400 บาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Set E
ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
หลนแหนม + ผักสด
ไข่ลก
ู เขยทรงเครือ
่ ง
แกงเขียวหวานไก่ + ขนมจีน
้
แกงจืดมะระยัดไสหมู
ิ้
ผัดผักรวมหมูชน
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

Set G
1. ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
2. ยาไข่ดาว
3. แกงเผ็ดหมู + ขนมจีน
4. ผัดพริกสดอกไก่
่ โี่ ครงอ่อน
5. แกงเมืองหน่อไม ้ใสซ
6. ปี กไก่ทอดน้ าปลา
7. ข ้าวสวยหอมมะลิ
8. ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Set F
ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
ลาบหมูอส
ี าน+ ผักสด
แกงป่ าไก่
ผัดบล๊อคเคอร์รน
ี่ ้ ามันหอย
หมูผัดเปรีย
้ วหวาน
้ สบ
ั
ต ้มจืดมะระยัดไสหมู
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

Set H
1. ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
2. หมูน้ าตก + ผักสด
3. ต ้มยาไก่
ิ้ ปลากราย
4. ผัดเผ็ดลูกชน
5. ผัดคะน ้าน้ ามันหอย
ั ผักกาดขาว
6. ต ้มจืดสาหร่ายหมูสบ
7. ข ้าวสวยหอมมะลิ
8. ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

9. ทุกเมนูรวม Soft Drink (นา้ เปล่ า , นา้ อัดลม , นา้ แข็ง , นา้ สมุนไพร 1 รายการ)

รายการอาหารบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 400 บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Set I
ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
ไสอั้ ว่ หมู
แคบหมู น้ าพริกหนุ่ม หรือ น้ าพริกอ่อง
แกงอ่อมไก่
ลาบหมูเมือง(คั่วสุก)
ั
ผัดผักรวมหมูสบ
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Set J
ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
ลาบคั่วไก่+ผักสด
แกงฮงั เลหมู
ห่อนึง่ ไก่
แกงยอดซาโยเต ้ปลากรอบ (แบบเมือง)
ผัดหน่อไม ้ใสไ่ ข่
ข ้าวสวยหอมมะลิ
ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

Set K
1. ของว่าง (ถั่ว , ข ้าวเกรียบ)
2. ลาบหมูคั่ว+ผักสด
3. แกงฮงั เลหมู
4. ห่อนึง่ ไก่
5. แกงยอดซาโยเต ้ซโี่ ครงอ่อน
6. ผัดหน่อไม ้ใสไ่ ข่
7. ข ้าวสวยหอมมะลิ
8. ผลไม ้รวมตามฤดูกาล 3 รายการ

9. ทุกเมนูรวม Soft Drink (นา้ เปล่ า , นา้ อัดลม , นา้ แข็ง , นา้ สมุนไพร 1 รายการ)

เมนูราคาท่านละ 500 บาท
ของทานเล่ น (ข้ าวเกรียบ , ถั่ว) ทุกเมนู
รายการอาหารที่ 1

รายการอาหารที่ 2

รายการอาหารที่ 3

1. ต้ มยากุ้งนา้ ข้ น
2. ผัดบล๊ อคเคอร์ รี่ไข่ นกกระทา
3. แกงเผ็ดปลากรายยอดมะพร้ าวอ่ อน
4. ห่ อหมกทะเล
5. หมูมะนาว
6. ตุ๋นซี่โครงหมูยาจีน เยื่อไผ่
7. หมูสะเต๊ ะ (ซุ้มปิ้ งสด)
8. ข้ าวสวยหอมมะลิ
9. ผลไม้ รวม 4 อย่ าง
10.ขนมไทยรวม 4 อย่ าง

1. ยาส้ มโอกุ้งสด
2. ถุงทองทอด / ซาโมซ่ ากล้ วย (ซุ้มทอดสด)
3. แกงเขียวหวานเนื้อปลากราย + ขนมจีน
4. ต้ มจืดลูกเงาะหมูสับเห็ดหอม
5. แกงส้ มชะอมทอดกุ้งสด
6. แหนมหลนผักสด
7. ผัดฉ่ าทะเล
8.ข้ าวสวยหอมมะลิ
9. ผลไม้ รวม 4 อย่ าง
10.ขนมไทยรวม 4 อย่ าง

1.ออร์ เดิร์ฟเมือง (ซุ้มจัดสด)
2.หมูมะนาว ยอดคะน้ ากรอบ
3. ฮังเลหมู
4.แกงเผ็ดเป็ ดย่ าง
5.ผัดยอดมะพร้ าวอ่ อนกุ้งสด
6.ปลากะพงทอดสมุนไพรกรอบ
7. ปี กไก่ บนตุ๋นยาจีน
8.ข้ าวสวยหอมมะลิ
9. ผลไม้ รวม 4 อย่ าง
10.ขนมไทยรวม 4 อย่ าง

11. Soft Drink (นา้ เปล่ า , นา้ อัดลม , โซดา , นา้ แข็ง , นา้ สมุนไพร 2 รายการ)

เมนู ราคาท่านละ 500 บาท
รายการอาหารที่ 4

รายการอาหารที่ 5

รายการอาหารที่ 6

1.นา้ พริกปลา + ผักลวก
2. ผัดผักรวมนา้ มันหอย
(บล็อกเคอร์ รี,ถั่วหวาน ,
ดอกกะหลา่ ,แครอท)
3. ปลากะพงผัดคื่นฉ่ ายพริกขิง
4. ไก่ ผดั เม็ดมะม่ วง
5. เกีย๊ วไข่ นกกระทา (ซุ้มทอดสด)
6. ต้ มจืดลูกเงาะยัดไส้ หมูสับ
7. ผัดฉ่ าปลาหมึก
8.ข้ าวสวยหอมมะลิ
9. ขนมไทยรวมมิตร
10. ผลไม้ รวม 4 อย่ าง

1. ต้ มยาทะเลนา้ ข้ น
2. ผัดผักรวมกุ้งสด
3. ปลาทับทิมผัดพริกไทยดา
4. ไก่ ผดั เปรี้ยวหวาน
5. ถุงทองทอด (ซุ้มทอดสด)
6. ตุ๋นซี่โครงอ่ อนยาจีน
7. ยาสามกรอบ
8.ข้ าวสวยหอมมะลิ
9. ซาหริ่มและทับทิมกรอบ
10. ผลไม้ รวม 4 อย่ าง

1. แกงส้ มชะอมทอดกุ้งสด (เนื้อปลาทอด)
2. ยำใหญ่
3. ผัดผงกระหรี่ปลาทับทิม
4. แหนมหลน + ผักสด
5. ปอเปี๊ ยะทอด (ซุ้มทอดสด)
6. ต้ มจืดมะระหวานซี่โครงกระดูกอ่ อนหมู
7. ยาปลาดุกฟู
8.ข้ าวสวยหอมมะลิ
9. ของหวาน - รวมมิตร
10. ผลไม้ รวม 4 อย่ าง

11. Soft Drink (นา้ เปล่ า , นา้ อัดลม , โซดา , นา้ แข็ง , นา้ สมุนไพร 2 รายการ)

Buffet Menu A 900 บำท
Food

1. น้ าพริกลงเรือ ผักสด ผักลวก
ิ้ ปลากรายสด ยอดมะพร ้าวอ่อน
2. แกงเขียวหวานลูกชน
้ สบ
ั
3. พล่าปลาหมึกยัดไสหมู
4. ซุปครีมเห็ดแชมปิ ญอง
5. สปาเก็ตตีค
้ าโบนาร่า
6. สลัดบาร์ ผักไฮโดรโปรนิค และ ผลไม ้ น้ าสลัด 3 แบบ
7. เนือ
้ ปลาราดซอสสม้
8. หมูอบบาร์บค
ี วิ
9. ข ้าวกล ้อง และ ข ้าวสวย
10.ของหวาน ขนมไทยรวม 5 อย่าง , เบเกอร์รี่ 5 อย่าง
11.ผลไม ้ตามฤดูกาล 4 รายการ

Beverages

1.น้ า Cool Drink 1 อย่าง
2.น้ าเปล่า , น้ าอัดลม , น้ าแข็ง
10

สปำเก็ตตีค้ ำโบนำร่ำ
- เส้นสปาเกตตี,้ เส้นเพนเน่
- ซอสคาโบนาร่าเบค่อน
- เบค่อนกรอบ
- พาเมซานชีส

Soup Bar and Spaghetti

ซุปครีมเห็ดแชมปิ ญอง
- ซุปเห็ด
- ขนมปั งกระเทียม

Buffet Menu B 900 บาท
Food
้ ้าวซอยไก่
1. ซุมข
2. ฮงั เลหมู
3. ต ้มยากุ ้งน้ าข ้น
4. ซุปใสมันฝรั่งน่องไก่
5. สลัดบาร์ผักไฮโดรโปรนิค และ ผลไม ้ น้ าสลัด 3 แบบ (ตามรายการแนบ)
6. Grilled sausages with BBQ Sauce
7. ปลาดอลลีค
่ รีมซอสวาซาบิ
8. Seafood White wine with garlic mashed potatoes
9. ข ้าวกล ้อง และ ข ้าวสวย
10. ของหวาน - ขนมไทยรวม 5 อย่าง , เบเกอร์รี่ 5 อย่าง
11. ผลไม ้ตามฤดูกาล 4 รายการ
Beverages

1.น้ า Cool Drink 1 อย่าง
2.น้ าเปล่า , น้ าอัดลม , น้ าแข็ง
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Salad Bar

Salad Bar

Salad Dressing
Italian dressing
salad cream
Caesar salad
Thousand Islands

Vegetables
มะเขือเทศราชินี Tomatoes
ผัดสลัดคอสเขียว Cos
ผักสลัดกรีนโอ๊ค Green oak
ผักสลัดเรดโอ๊ค Red oak
ผักสลัดแก้ว iceberg lettuce
แครอท Carrot
กระหล่าปลี cabbage
พริกหยวก 3 สี sweet pepper
ข้าวโพดหวาน sweetcorn
Broccoli
แตงกวาญี่ปนุ่ cucumber
หอมหัวใหญ่ onion
ถั่วดำ black bean
เบคอนกรอบ crispy bacon
ขนมปั งกรอบ biscuits
กระเทียม และ พาร์เมซานชีส garlic
and Parmesan cheese

International Buffet Menu C 900 บำท
Food

1. Demonstration สเต็กไก่ , หมู (ทาสด)
2. สลัดบาร์ผักไฮโดรโปรนิค และ ผลไม ้ น้ าสลัด 3 แบบ
3. ข ้าวซอยไก่
4. น้ าพริกอ่อง ผักสด ผักลวก
5. หน่อไม ้ฝรั่งผัดกุ ้ง
6. ยาหมูยอ
7. ตุน
๋ ซโี่ ครงอ่อนยาจีน
8. ข ้าวผัดผักรวม
9. ข ้าวสวย
10. ของหวาน - ขนมไทยรวม 5 อย่าง , เบเกอร์รี่ 5 อย่าง
11. ผลไม ้ตามฤดูกาล 4 รายการ

Beverages

1.น้ า Cool Drink 1 อย่าง
2.น้ าเปล่า , น้ าอัดลม , น้ าแข็ง
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Chicken Steak

Pork Steak

Salad Bar

Salad Bar

Salad Dressing
Italian dressing
salad cream
Caesar salad
Thousand Islands

Vegetables
ิ ี Tomatoes
มะเขือเทศราชน
ผัดสลัดคอสเขียว Cos
ผักสลัดกรีนโอ๊ค Green oak
ผักสลัดเรดโอ๊ค Red oak
ผักสลัดแก ้ว iceberg lettuce
แครอท Carrot
กระหลา่ ปลี cabbage
พริกหยวก 3 ส ี sweet pepper
ข ้าวโพดหวาน sweetcorn
Broccoli
แตงกวาญีป
่ น
ุ่ cucumber
หอมหัวใหญ่ onion
ถว่ ั ดา black bean
เบคอนกรอบ crispy bacon
ขนมปั งกรอบ biscuits
ี
กระเทียม และ พาร์เมซานชส
garlic and Parmesan cheese

Buffet Menu 1000 บำท
Food

1. Demonstration สปาเก็ตตีผ
้ ัดเลือกซอสได ้ (ทาสด)
2. ลาบหมูควั่ ผักลวกและผักสด
3. แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
4. ผัดเห็ดแชมปิ ยองกุ ้งสด
5. สลัดบาร์ผักไฮโดรโปรนิค และ ผลไม ้ 4 ชนิด น้ าสลัด 3 แบบ
6. สตูลห
์ มู
7. ปลาดอลลีเ่ ลม่อนซอส
8. บาร์บค
ี วิ หมู ไก่ (ทาสด)
9. ข ้าวผัดผักรวมใสไ่ ข่ + ข ้าวสวย
10. ของหวาน - ขนมไทยรวม 5 อย่าง , เบเกอร์รี่ 5 อย่าง
11. ผลไม ้ตามฤดูกาล 4 รายการ

Beverages

1.น้ า Cool Drink 1 อย่าง
2.น้ าเปล่า , น้ าอัดลม , น้ าแข็ง
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Demonstration สปาเก็ตตีผ
้ ัดเลือกซอสได ้ (ทาสด)

Spaghetti
Spaghetti
bacon,chilli,garlic Bacon Tomato

spaghetti
Bacon Pesto

Cocktail & Buffet & BBQ
การ ันตรีขนต
ั้ า
่ : 100 ท่าน
ราคาต่อท่าน 1500 บาท
ประกอบด้วย
่ ง Welcome
1. อาหาร Cocktail ชว
2. สล ัดบาร์
3. BBQ
4. อาหารไทยบุฟเฟ่ต์
้ งนอกสถานที่
ราคารวมค่าจ ัดเลีย
พน ักงานเสริ ฟ
์ โต๊ะและเก้าอี้
้ ง
ภาชนะทีใ่ ชเ้ ป็นจานกระเบือ
แก้วนา้ Long Drink
แก้วไวน์แดง
ตกแต่งดอกไม้และผ้าคลุมตาม Theme งาน

1. Welcome Cocktail

1. แซนวิชแฮม
่ กล้วยหอม
2. ซาโมซา
3. พล่าหอยแมลงภู่
ี ลนด์
นิวซแ
4. ขนมไทยรวม
5. นา้ ผลไม้ Welcome
ั้ นสด
นา้ สมค
ั้
หรือ
ชาพีชเย็น หรือ
ชาแอ๊ปเปิ้ ล หรือ
๊ บ
นา้ กระเจีย

Cocktail Menu C

Cocktail Menu B

Cocktail Menu A
1.
2.
3.
4.
5.

ยาแซลมอลวาซาบิ
สล ัดแฮมผลไม้สด
คานาเป้กรอบทูนา
่
เบเกอร์รรี่ วม
นา้ ผลไม้ Welcome
ั้ นสด
นา้ สมค
ั้
หรือ
ชาพีชเย็น หรือ
ชาแอ๊ปเปิ้ ล หรือ
๊ บ
นา้ กระเจีย

1.
2.
3.
4.
5.

คานาเป้กุง้ สดแตงกวาญีป
่ ่น
ุ
ยาผ ักสล ัดปูอ ัด
หอยเชลล์ยา
่ งเนย
ผลไม้รวม
นา้ ผลไม้ Welcome
ั้ นสด
นา้ สมค
ั้
หรือ
ชาพีชเย็น หรือ
ชาแอ๊ปเปิ้ ล หรือ
๊ บ
นา้ กระเจีย

2. Salad Bar

Salad Bar

Salad Dressing
Italian dressing
salad cream
Caesar salad
Thousand Islands

Vegetables
มะเขือเทศราชินี Tomatoes
ผัดสลัดคอสเขียว Cos
ผักสลัดกรีนโอ๊ค Green oak
ผักสลัดเรดโอ๊ค Red oak
ผักสลัดแก้ว iceberg lettuce
แครอท Carrot
กระหล่าปลี cabbage
พริกหยวก 3 สี sweet pepper
ข้าวโพดหวาน sweetcorn
Broccoli
แตงกวาญี่ปนุ่ cucumber
หอมหัวใหญ่ onion
ถั่วดำ black bean
เบคอนกรอบ crispy bacon
ขนมปั งกรอบ biscuits
กระเทียม และ พาร์เมซานชีส garlic
and Parmesan cheese

3.BBQ

กุง้ บาร์บีคิว
ปลาหมึกบาร์บีคิว
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ยา่ งกระเทียมเนย
ไส้ยา่ ง

สามชัน้ ย่าง
หมูบาร์บีคิว
ไก่บาร์บีคิว
เนือ้ บาร์บีคิว

นา้ จิม้ แจ่ว , นา้ จิม้ สามรส , ซอสพริก , ซอสมะเขือเทศ , มายองเนส

4. รำยกำรอำหำรไทยบุฟเฟ่ ต์
1.
2.
เมนู A

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยาสามกรอบ
ต้มจืดหน่อไม้จน
ี ซโี่ ครงอ่อน
ิ้ เนือ
้ ปลากราย+ ขนมจีน
แกงเขียวหวานลูกชน
ปลาทอดราดพริก
ผ ัดผ ักรวมกุง้ สด
นา้ พริกลงเรือผ ักสด
ข้าวสวย
ผลไม้สดตามฤดูกาล

*** เครือ
่ งดืม
่ (นา้ เปล่า ,โซดา , นา้ อ ัดลม , นา้ Cool Drink 2 อย่าง)
ั ,ครีม
่ นา้ มะนาวพิงค์ก ี้ , นา้ ใบเตย, นา้ องุน
๊ บ , นา้ อ ัญชน
นา้ Cool Drink เชน
่ แดง , นา้ กระเจีย
โซดา,นา้ มะตูม,นา้ เก็กฮวย,นา้ ลาไย

4. รำยกำรอำหำรไทยบุฟเฟ่ ต์
เมนู B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ออร์เดิรฟ
์ เมือง
ลาบคว่ ั ไก่
ต้มจืดสาหร่ายลูกรอก
ไก่ผ ัดเม็ดมะม่วง
ต้มข่าปลากระพง
ผ ัดผ ักรวมมิตรกุง้ สด
ข้าวสวย
ผลไม้สดตามฤดูกาล

*** เครือ
่ งดืม
่ (นา้ เปล่า ,โซดา , นา้ อ ัดลม , นา้ Cool Drink 2 อย่าง)
ั ,ครีม
่ นา้ มะนาวพิงค์ก ี้ , นา้ ใบเตย, นา้ องุน
๊ บ , นา้ อ ัญชน
นา้ Cool Drink เชน
่ แดง , นา้ กระเจีย
โซดา,นา้ มะตูม,นา้ เก็กฮวย,นา้ ลาไย

4. รำยกำรอำหำรไทยบุฟเฟ่ ต์
เมนู C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

้ โอกุง้ สดหรือยาถวพู
ยาสม
่ ั กง
ุ ้ สด (ตามฤดูกาล)
แกงตุน
๋ ซโี่ ครงอ่อนยาจีน
ต้มยาทะเลนา้ ข้น
ั
ผ ัดพริกไทยดาสนในหมู
ั
สนในไก่
ทอดงาขาว ซอสครีม
ผ ัดเห็ดแชมปิ ยองกุง้ สด
ข้าวสวย
ผลไม้สดตามฤดูกาล

*** เครือ
่ งดืม
่ (นา้ เปล่า ,โซดา , นา้ อ ัดลม , นา้ Cool Drink 2 อย่าง)
ั ,ครีม
่ นา้ มะนาวพิงค์ก ี้ , นา้ ใบเตย, นา้ องุน
๊ บ , นา้ อ ัญชน
นา้ Cool Drink เชน
่ แดง , นา้ กระเจีย
โซดา,นา้ มะตูม,นา้ เก็กฮวย,นา้ ลาไย

Food & Beverage
ประเภทเครื่ องดื่ม / Cool Drink

ประเภทเครื่ องดื่ม / Cool Drink

1.….. น้ ำกระเจี๊ยบ

13.….. ตะไคร้หอม

2.….. น้ ำมะนำวพิงค์ก้ ี

14.….. น้ ำบ๊วย

3.…..น้ ำบลูเบอร์รี่

15.…..น้ ำมะนำวผสมน้ ำผึ้ง

4.….. น้ ำชำแอ๊ปเปิ้ ล

16.….. น้ ำขิงร้อน

5.…..น้ ำองุ่นแดง

17.…..น้ ำเก๊กฮวยร้อน/เย็น

6.….. น้ ำสตอร์เบอร์รี่

18.….. นมเย็น

7.….. น้ ำบลูฮำวำย

19.….. น้ ำชำมะนำว

8.….. น้ ำชำพีช

20.….. โอเลี้ยง

9.….. น้ ำลำใย

21.….. น้ ำส้มคั้น

10.….. น้ ำใบเตย

22.….. น้ ำเสำวรส

11.….. น้ ำอัญชัน

23.….. น้ ำลิ้นจี่

12.….. น้ ำชำเขียว

24.….. น้ ำเฉำก๊วย

การตกแต่งบนโต๊ะบุฟเฟ่ ต์

ตัวอย่างโต๊ะและเก้าอี้สาหรับแขกทัวไป
่

VIP 10 % ของจานวนแขก

VIP 10 % ของจานวนแขก

Thank
you

ช่อม่วง Outside Catering & Wedding Planner
www.chormuang.com
ทีอ่ ยู่ : 402 หมู่ 4 ต.หนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
243/1 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Mobile: 085-0324939 , Tel/Fax: 053-325390
Email: Chormuang_cm@hotmail.com , Sales@chormuang.com

Facebook pages : ช่อม่วง chiang mai wedding planner
ช่อม่วง ณ บ้านไร่สวนใจแก้ว
ช่อม่วงจัดเลีย้ งนอกสถานที่

