รายการอาหาร Buffet บริการจัดเลีย้ งบุฟเฟต์ ทุกเทศกาล
เมนู 1 ชุดอีสาน 260 บาท/ท่าน
1. ส้มตา
2. ไก่ยา่ ง
3. ลาบ หรื อ น้ าตก
4. ไส้กรอกอีสาน
5. ปลาดุกย่างน้ าปลาหวาน
6. แกงอ่อม หรื อ ต้มแซบกระดูกหมู
7. ข้าวเหนียว
8. ข้าวสวย ขนมจีน
9. ผลไม้ หรื อ ของหวาน
เมนู 4 ชุดไทยจีน 290 บาท/ท่าน
1. สลัดผัก(ปลอดสาร)
2. ไก่ยา่ ง
3. ยาต่างๆ
4. ทอดมันปลากราย
5. ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
6. ขาหมูน้ าแดง
7. ขนมจีน น้ ายาชาววัง
8. ข้าวสวย
9. ผลไม้ หรื อ ของหวาน

เมนู 2 ชุดไทยอีสาน 260 บาท/ท่าน
1. ส้มตา
2. ไก่ยา่ ง
3. ลาบ หรื อ น้ าตก
4. ทอดมันปลากราย
5. น้ าพริ กปูหลน ผักสด
6. แกงเขียวหวานไก่หรื อหมู และขนมจีน
7. ข้าวสวย
8. ข้าวเหนียว
9. ผลไม้ หรื อ ของหวาน
เมนู 5 ชุ ดไทยคลาสสิ ค 290 บาท/ท่าน
1. ปอเปี๊ ยะทอด
2. คอหมูยา่ ง
3. ยาต่างๆ
4. ห่อหมกปลาช่อน
5. ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
6. บร็ อคคอรี ผดั เห็ดหอม
7. แกงเรี ยง
8. ข้าวสวย
9. ผลไม้ หรื อของหวาน

เมนู 3 ชุดอาหารเหนือ 260 บาท/ท่าน
1. ส้มตา
2. ไก่ยา่ ง
3. ลาบ
4. ไส้อวั่
5. น้ าพริ กหนุ่ม แคปหมู
6. ข้าวซอยไก่
7. ข้าวเหนียว
8. ผลไม้ หรื อ ของหวาน
เมนู 6 ชุ ดไทย จีน อีสาน 320 บาท/ท่าน
1. ส้มตา
2. ไก่ยา่ ง
3. ลาบ หรื อ น้ าตก
4. ยาต่างๆ
5. ทอดมันปลากราย
6. น้ าพริ กกะปิ ปลาทู ผักลวก
7. ขาหมูน้ าแดง
8. แกงจืด หรื อ ต้มยา
9. ข้าวสวย
10. ข้าวเหนียว
11. ผลไม้ หรื อของหวาน

เมนู 7 ชุ ดอร่ อยครบเครื่อง 320 บาท/ท่าน
1. ส้มตา
2. ไก่ยา่ ง
3. ลาบ น้ าตก ยาต่าง
4. ทอดมันปลากราย
5. ห่อหมกปลาช่อน
6. น้ าพริ กปูหลน ผักสด
7. แกงมัสมัน่ ไก่ หรื อหมู
8. แกงจืด หรื อ ต้มยา
9. ข้าวสวย
10. ข้าวเหนียว
11. ผลไม้ หรื อของหวาน

พิเศษ เมนูชุดประหยัด 235 บาท/ท่าน
1. ปอเปี๋ ยะทอด
2. ส้มตา
3. ไก่ยา่ ง
4. ลาบหมู
5. น้ าพริ กปูหลนผักสด
6. แกงเขียวหวานไก่ ขนมจีน
7. ข้าวสวย
8. ข้าวเหนียว
9. ผลไม้ หรื อ ของหวาน

เมนูเสริมพิเศษ ราคา 40 บาท/ท่าน
1. หมูสเต๊ะ ไม้ละ 7 บาท
2. สลัดผัก
3. ส้มตา
4. คอหมูยา่ ง
5. หมูร้องไห้
6. ยาต่างๆ
7. ขาหมูน้ าแดง
8. กระเพาะปลาน้ าแดง
เครื่องดื่ม (Free Refilled 3ชม.)
น้ าเปล่าพร้อมน้ าแข็ง 20 บาท/ท่าน
น้ าอัดลมพร้อมน้ าแข็ง 35 บาท/ท่าน

เมนูสาหรับเลือก ปรับเปลีย่ นได้
หมวด A เบาๆ

หมวด B ลาบ หรือ ยา

หมวด C ย่าง ทอด

หมวด D แกง ผัดเผ็ด

ส้มตา

ลาบต่างๆ หมู ไก่ เป็ ด ปลาดุก
หรื อ น้ าตก
ยาวุน้ เส้น
ยาถัว่ พู
ยาสามกรอบ
ยาลูกชิ้นปลา
ยาแหนมสด (ยาหนังหมู)
ยาหมูยา่ ง
ยาปลาดุกฟู
ยาปลาดุกย่าง
ยาตะไคร้
เมี่ยงปลาทู

คอหมูยา่ ง เสื้ อร้องไห้ (หมู
หรื อเนื้ อ)
ไก่ยา่ ง
ไก่ทอด
ปี กไก่ทอดเหล้าแดง
ทอดมันกุง้
ทอดมันปลากราย
ห้อยจ๊อ
ปี กไก่ทอดเหล้าแดง
แหนมข้อไก่ทอด
ลาบหมูทอด

ทะเลผัดเครื่ องแกงยอด
มะพร้าว
แพนงไก่ หรื อ หมู
ห่อหมก
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
แกงมัส่ มัน่
แกงเขียวหวาน
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
แกงอ่อม
แกงไตปลา
แกงเหลืองเนื้อปลา

สลัดผัก ปลอดสาร
ปอเปี๊ ยะทอด
ไส้กรอกอีสาน
ยาใหญ่ (ยาผัก)
หมี่กรอบ

หมวด E นา้ พริก
น้ าพริ กกะปิ ปลาทู ผักลวก
น้ าพริ กลงเรื อ ผักสด
น้ าพริ กปูหลน ผักสด
น้ าพริ กกะปิ ผักลวก
น้ าพริ กปลาย่าง ผักสด
น้ าพริ กปลาร้า ผักสด
น้ าพริ กอ่อง ผักสด
น้ าพริ กมะขาม ผักสด
หลนเต้าเจี้ยว ผักสด

หมวด F ผัดต่ างๆ
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ขาหมูน้ าแดง
เนื้อปลาทอดสามรส
เนื้อปลาผัดพริ กไทยดา
หมูผดั น้ ามันหอย
หมูอบ ยอดคะน้า

หมวด G ผัดผัก
บร็ อคคอรี ผดั เห็ดหอม
ผัดผักรวมมิตร
คะน้าฮ่องกงราดน้ ามันหอย
รวมเห็ดผัดเนย

หมวด H แกงจืด ต้ มยา
แกงจืดเต้าหูห้ มูสับ
แกงจืดกระเพาะหมูเกี้ยมไฉ่
แกงจืดลูกรอก
แกงจืดกระดูกหมูตม้ เยือ่ ไผ่
แกงเรี ยง
ต้มแซบกระดูกหมู
ต้มโคล้งไก่
ต้มยาโป๊ ะแตก
แกงส้มผักรวม

เงื่อนไข
• รับจัดเลี้ยงตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
• รายการอาหารนี้ไม่รวมเครื่ องดื่ม, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริ การ
• ค่าจัดส่ งขึ้นต่าพร้อมอุปกรณ์ โต๊ะวางอาหาร และภาชนะในการทาน 1800 บาท ขึ้นไป (ตามระยะทาง)
• ภัตตาหารถวายพระจัดเป็ นขันโตก ชุดละ 150 บาท
• รายการอาหารสามารถปรับเปลี่ยนได้ ในเมนูที่เทียบเท่า

