
Food Stall

ปอเปยะทอด / ปอเปยะปู ขนมจีบ - ฮะเกา (มังกร) ขาวเกรียบปากหมอ / สาคูไสหมู กุยชายปากหมอ / สาคูไสหมู

ไสกรอกรวม + ซาวเคราท ไกยางโอชา / คอหมูยางโอชา - นํ้าจิ้มแจวทอดมันขาวโพดเนื้อปูทอดมันปลากราย / ทอดมันลูกชิ้นปลาเผือกทอด / เตาหูทอด / ฟกทองทอด /

มันเทศทอด (เลือกได 2 ชนิด)

FOOD STALL  / ประเภท ทานเลน

หมูสะเตะ / ไกสะเตะ ไสผักโขม / ไสเห็ด ขาวตัง - หนาตั้ง / เมี่ยงลาว เมี่ยงกวยเตี๋ยวไสกุง / ไสหมู ฯลฯ เตาหูทอด

หมายเหตุ**

อการโฆษณาและประชาสัมพันธเทานัน้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อนไขและรายการอาหารไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

นๆ ไดที่ 0-2314-0990-1



Food Stall

FOOD STALL  / ประเภท ยํา / สลัด

ยําวุนเสนปลาแซลมอนยาง ยําเขียวเสวยแซลมอนรมควัน สลัดผักรวม (นํ้าสลัดซีซาร, ญี่ปุน, 

ทาวนซัน, ครีม)

กุงทอดครีมสลัด หมูมะนาวคะนากรอบ

พลากุง / ปลาหมึก พลาไกยาง ลาบปลาชอนทอดกรอบ / ทะเล / หมู / ไก สมตํา + ขาวเหนียว ไกยาง 

+ตมแซบซี่โครงหมูออน

สมตําปลาแซลมอนยาง / หมูยาง / ไขเค็ม/ 

ผลไม

ยําขาหมูเยอรมัน ยํารวมมิตรทะเล ยําไสกรอก ยําสามกรอบ ยําปลาดุกฟู

ปลาแซลมอนทอดยํามะมวงกุงทอดยํามะมวงยํากุงยาง / หมูยาง เห็ดสามอยาง

หมายเหตุ**

อการโฆษณาและประชาสัมพันธเทานัน้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อนไขและรายการอาหารไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

นๆ ไดที่ 0-2314-0990-1



Food Stall

 FOOD STALL  / ประเภท อาหารจานหลัก

บะหมี่นํ้าหมูแดง เกี๊ยวกุงนํ้า / เกี๊ยวนํ้าหมูแดง หอยทอด ผัดไทยกุงสดกวยเตี๋ยวนํ้าหมู / ไก / กวยเตี๋ยวเรือ / หมู / 

เนื้อ / กวยเตี๋ยวทรงเคร�อง

ขนมจีนนํ้ายา ขนมจีนนํ้ายานํ้าพริก / แกงไก กระเพาะปลา สปาเก็ตตี้ ซอสหมูไก สปาเก็ตตี้ โหระพาปลาสลิด 

สปาเก็ตตี้ คาโบนารา สปาเก็ตตี้ เบคอนกับผักร็อกเก็ต ขาวหมูแดง – หมูกรอบ ขาวมันไก ไหหลํา

หมายเหตุ**

อการโฆษณาและประชาสัมพันธเทานัน้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อนไขและรายการอาหารไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

นๆ ไดที่ 0-2314-0990-1



Food Stall

 FOOD STALL  / ประเภท ขนมหวาน

บัวลอยเผือก ฯลฯ ซาหริ่ม ฯลฯ ทับทิมกรอบ 2 สี  ฯลฯน้ำแข็งไส ฯลฯ บัวลอยเผือก

บัวลอยสามสี กลวยเช�อม ขนมครก ขาวเหนียวหนากุงสังขยา / ปลา สาคูแคนตาลูป / สาคูสามสหาย 

ขนมกลวย / เผือก / มัน / ฟกทอง ทองหยิบ / ทองหยอด / ฝอยทอง / 

เม็ดขนุน / รังไหมไขนก / ฝอยเงิน

ขนมลืมกลืน ตะโก หมอแกง (เผือก / ถั่ว)

วุนมะพราวออน / ลิ้นจี่ / ลําไย

หมายเหตุ**

อการโฆษณาและประชาสัมพันธเทานัน้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อนไขและรายการอาหารไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

นๆ ไดที่ 0-2314-0990-1



Food Stall

 

นํ้าผลไม: นํ้าสม,นํ้าพั๊นซผลไม, นํ้าแอปเปล,

นํ้าฝรั่ง, นํ้าองุน

นํ้าสมุนไพร: นํ้าตะไคร, นํ้ามะตูม, นํ้าเก็กฮวย,

นํ้าลําไย, น้ำกระเจี๊ยบ

เคร�องด�มรอน-เย็น : ชา, กาแฟ, โอเลี้ยง, ชามะนาว,

นมเย็น, ชาเย็น, ชาเขียวเย็น

เคร�องด�มแนะนํา: พิงคโรส โซดา, สตรอเบอรรี่ โซดา,

วอเตอรเมลอน โซดา, กรีนแอปเปล โซดา, ราสเบอรรี่ 

โซดา,กีวี โซดา, มะนาวอัญชัน โซดา 

FOOD STALL  / ม

หมายเหตุ**

อการโฆษณาและประชาสัมพันธเทานัน้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อนไขและรายการอาหารไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

นๆ ไดที่ 0-2314-0990-1



Food Stall

 

FOOD STALL รายการซุมอาหารออกราน ประเภท ทานเลน

ปอเปยะทอด / ปอเปยะปู                                                         ราคา  7,000.-

ขนมจีบ - ฮะเกา (มังกรทอง)                                                     ราคา  7,000.-

ขาวเกรียบปากหมอ / สาคูไสหมู                                                  ราคา  6,000.-

กุยชายปากหมอ / สาคูไสหมู                                                      ราคา  6,000.-

เผือกทอด / เตาหูทอด / ฟกทองทอด / มันเทศทอด  (เลือกได 2 ชนิด)        ราคา  5,000.-

ทอดมันปลากราย / ทอดมันลูกชิ้นปลากราย     ราคา  9,000.-

ทอดมันขาวโพดเนื้อปู  ราคา  9,000.-

ไสกรอกรวม + ซาวเคลาท ราคา  10,000.-

ไกยางโอชา / คอหมูยางโอชา - นําจิ้มแจว ราคา 7,000.-

หมูสะเตะ / ไกสะเตะ ราคา 7,000.-

เคซาเดียไสผักโขม / ไสเห็ด ราคา 10,000.-

ของวางไทยๆ (เลือกได 2 รายการ) ราคา 5,000.-

- ขาวตัง - หนาตัง / เมี่ยงลาว

- เมี่ยงคะนา / เมี่ยงคํา

- เมี่ยงกวยเตี๋ยวไสกุง / ไสหมู

- เตาหูทอด                                     

อบริษัท/บุคคล

อ-นามสกุลผูติดตอ

อีเมล      โทรสาร

โทรศัพท      โทรศัพทมือถือ

วัน/เดือน/ป ที่จัดงาน    เวลารับประทานอาหาร

จํานวนที่สั่งจอง 

ลักษณะของงาน

สถานที่จัดสง

หมายเหตุ:

อาหารออกรานสําหรับ 100 ที่ / ซุม

นๆ

รายการซุมอาหารออกราน ประเภท ยํา / สลัด รายการซุมอาหารออกราน ประเภท อาหารจานหลัก

ยําวุนเสนปลาแซลมอนยาง ราคา 12,000.-

ยํามะมวงเขียวเสวยแซลมอนรมควัน ราคา 12,000.-

สลัดผักรวม (นํ้าสลัดซีซาร, ญี่ปุน, ทาวนซัน, ครีม) ราคา 10,000.-

กุงทอดครีมสลัด ราคา 8,000.-

หมูมะนาวคะนากรอบ ราคา 8,000.-

พลากุง / พลาปลาหมึก / พลาไกยาง ราคา 8,000.-

ลาบปลาชอนทอดกรอบ / ลาบทะเล / ลาบหมู / ลาบไก ราคา 7,000.-

สมตํา – ขาวเหนียว – ไกยาง – ตมแซบซี่โครงหมูออน ราคา 15,000.-

สมตํา + ปลาแซลมอนยาง ราคา 12,000.-

สมตําหมูยาง  / ไขเค็ม / ผลไม ราคา 7,000.-

ยําขาหมูเยอรมัน ราคา 7,000.-

ยํารวมมิตรทะเล ราคา 7,000.-

ยําไสกรอก ราคา 7,000.-

ยําสามกรอบ ราคา 7,000.-

ยําปลาดุกฟู ราคา 7,000.-

ยํากุงยาง / หมูยาง เห็ดสามอยาง ราคา 8,000.-

กุงทอด / ปลาแซลมอนทอด ยํามะมวง ราคา 10,000.-

กวยเตี๋ยวเรือหมู / ไก / กวยเตี๋ยวเรือ / หมู / เนื้อ ราคา 7,000.-

บะหมี่ทรงเคร�อง / บะหมี่หมูแดง ราคา 7,000.-

เกี๊ยวกุงนํ้า ราคา 7,000.-

เกี๊ยวนํ้าหมูแดง ราคา 7,000.-

หอยทอด ราคา 8,000.-

ผัดไทยกุงสด ราคา 8,000.-

ขนมจีน – นํ้ายา – นํ้าพริก – แกงไก ราคา 8,000.-

กระเพาะปลา ราคา 10,000.-

สปาเก็ตตี้ 2 หนา (ครีมซอสเห็ด / ซอสหมูไก /  ราคา 10,000.- 

โหระพาปลาสลิด / คาโบนารา / เบคอนกับผักร็อกเก็ต) 

ขาวหมูแดง + หมูกรอบ ราคา 8,500.-

ขาวมันไกไหหลํา ราคา 8,000.-

FOOD STALL



Food Stall

 FOOD STALL

รายการซุมอาหารออกราน ประเภท ขนมหวาน  ม

นํ้าแข็งใส (เลือกได 3 ชนิด) ราคา 4,500.- 

- ขาวตมนํ้าวุน / ลูกชิด / เฉากวย / มันเช�อม

- เม็ดบัวเช�อม / ขนมปงหัวกะโหลก

ขนมนํ้ากะทิ (เลือกได 3 ชนิด) ราคา 4,500.-

- ลอดชอง / ซาหริ่ม / ทับทิมกรอบ 2 สี

- ขาวเหนียวดํา / แตงไทย / เผือก

บัวลอยเผือก / บัวลอยสามสี ราคา 4,500.-

กลวยเช�อม (กลวยไข / กลวยนํ้าวา) ราคา 4,500.-

ขนมครก ราคา 4,500.-

ขาวเหนียวหนาตางๆ (กุง-ปลา-สังขยา) ราคา 4,500.-

สาคูแคนตาลูป / สาคูสามสหาย  ราคา 4,500.-

ขนมไทย (เลือกได 5 ชนิด) ราคา 5,000.-

- ขนมกลวย, เผือก, มัน, ฟกทอง

- ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, รังไหมไขนก

- ขนมลืมกลืน, ตะโก, หมอแกง (เผือก, ถั่ว)

- วุนหนาตางๆ

เคร�องด�มเย็น (เลือก 3 รายการ)  ราคา 4,000.-

    นํ้ามะตูม

    นํ้าตะไคร

    นํ้าลําใย

    นํ้าเกกฮวย

    นํ้ามะขาม

    นํ้ากระเจี๊ยบ

    นํ้าเขียวครีมโซดา / นํ้าแดงสละ

    นํ้าอัดลม

เคร�องด�ม (เลือก 3 ชนิด) ราคา 8,000.-

    เชอรี่โซดา         กุหลาบโซดา

    ราสเบอรี่โซดา                           แตงโมโซดา

    นํ้ามะนาวอัญชัญโซดา                    สตอรอเบอรี่โซดา

    กีวีโซดา                                   แอปเปลเขียวผสมโซดา

    Chinese Plum Soda                    มะพราวโซดา

เคร�องด�มเย็น (เลือก 2 รายการ) ราคา 6,000.-

    ชาเย็น

    กาแฟเย็น

    นมเย็น

    ชาเขียวนมเย็น

    ชามะนาว

    นํ้าสมคั้น

    นํ้าพั๊นซ


