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: เครื่องดืม่ ราคาท่านละ 50 บาท (นํ้าอัดลม, นํ้าเปล่า, นํ้าแข็ง , โซดา
: กรณีจัดเลี้ ยงทีร่ า้ นอาหารเพลิน สังขั
่ ้ นตํา่ 30 ท่าน
: กรณีจัดเลี้ ยงนอกสถานที่ สังขั
่ ้ นตํา่ 50 ท่าน และมียอดขั้นตํา่ 20,000 บาท
)
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Thai Standard Buffet
บุฟเฟต์ไทยแสตนดาร์ด
Menu A

Menu B

ปอเปี๊ ยะหมูทอดกรอบ
สลัดบาร์
ยําวุ้นเส้ น
ทะเลพิโรธ
ทอดมันปลากราย
ปี กไก่อบเหล้ าแดง
ผัดผักรวม
ข้ าวผัดปู
ผลไม้
ทับทิมกรอบ
ข้ าวสวย

ข้ าวตังหน้ าตั้ง
นํา้ พริกลงเรือ
ยําทะเล
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
ไก่ห่อใบเตย
สันนอกหมูอบซีอ๊วิ ยอดผัก
ผัดผักสี่สหาย
ผัดไทย
ผลไม้
ลอดช่องนํา้ กะทิ
ข้ าวสวย/ขนมจีน

ทานเล่น
นํา้ พริก/สลัด
ยํา
แกง
ทอด
อบ
ผัดผัก
ข้ าว/ก๋ วยเตี๋ยว
ของหวาน
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Thai Special Buffet Choices
Thai Premium Buffet Choices
รายการอาหารสําหรับบุฟเฟต์ไทย (เลือกหมวดละ 1 รายการ)
ทานเล่ น
 ข้าวตังหน้าตั้ง
 ข้าวตังยําทูน่า
 ปอเปี๊ ยะหมูทอดกรอบ
 หมี่กรอบ
 เกี๊ยวหมูทรงเครื่ อง

แกงเผ็ด
 แกงเขียวหวาน ไก่/เนื้อ
+ขนมจีน
 แกงมัสมัน่ ไก่/เนื้อ
 แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
 แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย+ขนมจีน
 แกงเผ็ดหมูมะพร้าวอ่อน
แกงจืด/ต้ มยํา
 แกงป่ าหมู
 แกงส้มกุง้ ชะอมทอด
นํ้าพริก/สลัด
้
 แกงส้มกุงยอดมะพร้าว
 นํ้าพริ กลงเรื อ
 ต้มยําโป๊ ะแตก
 นํ้าพริ กกะปิ
 ทะเลพิโรธ
 นํ้าพริ กอ่อง
 ต้มยําขาหมู
 ปูเค็มหลน
 ต้มข่าไก่
 ขนมจีนนํ้าพริ ก
 ไก่ต๋ นุ ฟักมะนาวดอง
 ขนมจีนนํ้ายา
 แกงจืดเต้าหู ้สาหร่ ายทะเล  สลัดบาร์
 แกงจืดกะหลํ่าปลียดั ไส้
 สลัดทูน่า
 สลัดแฮม

ยํา
 ยําทะเล
 ยําถัว่ พลู
 ยําหมูยา่ ง
 ยําผักกระเฉดกรอบ
 ยําปลาดุกฟู
 ยําพริ กหยวกไข่ตม้
 ลาบไก่/หมู
 ยําวุน้ เส้น
 หมูมะนาว
 ยําแหนมสด
 ส้มตําไทย
ประเภทผัดผัก
 ผัดผักสี่สี
 ผัดผักรวม
 ผัดจับฉ่ายไหหลํา
 ลูกชิ้นกุง้ ผัดผักโสภณ
 เนื้อผัดนํ้ามันหอยคะน้า
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ทอด/นึ่ง/ย่าง /อบ
 ปี กไก่อบเหล้าแดง
 ไก่/สันนอกหมูอบซีอ้ิว
ยอดผัก
 สตูวล์ ิ้นหมู/ลิ้นวัว
 ไก่/ซี่โครงหมูอบซอส
 ห่ อหมกกระทง
 ทอดมันปลากราย
 ทอดมันกุง้
 ไก่ห่อใบเตย
 ปลาทูทอด
 ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
 ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด

ข้ าว/ก๋วยเตีย๋ ว
 ผัดหมี่ซวั่
 ก๋ วยเตี๋ยวผัดไทย
 ผัดมะกะโรนีไก่
 ข้าวผัดปลาเค็ม
 ข้าวอบสับปะรด
 ข้าวผัดปู

*รวมข้ าวสวยและผลไม้ *
Premium Choices

รายการพรีเมีย่ ม ทานเล่น
 ถุงทอง
 สาหร่ ายพันกุง้
ยํา
 สําลียาํ มะม่วง
 พล่ากุง้
 ลาบปลาทอดกรอบ

ของหวาน
 ข้าวเหนียวเปี ยกลําไย/มะพร้าวอ่อน
 ข้าวเหนียวเปี ยกข้าวโพด/เผือก/มะพร้าวอ่อน
 สาคูเปี ยกข้าวโพด
 เปี ยกลูกบัว/ลูกเดือย/เผือก/ข้าวโพด/ถัว่ แดง/มะพร้าว
อ่อน
 กล้วยบวชชี
 เต้าทึงเย็น
 ซ่าหริ่ ม
 ทับทิมกรอบ
 ลอดช่องนํ้ากะทิ
 รวมมิตรกะทิสด

นึ่ง
 ห่ อหมกกระทง
แซลมอน
 ปลานึ่งมะนาว
 ปลานึ่งซีอิ้ว
 ปูน่ิมอบวุน้ เส้น
ข้ าว
 ข้าวผัดปลาแซลมอน

(เลือก 2 รายการ)

 เป็ ดอบเผือก
 เป็ ดยอดหญ้า
 ปลาราดพริ ก
 ซีฟดผั
ู้ ดผงกะหรี่

ทอด/ผัด

แกง
 เป็ ดตุ๋นฟักมะนาวดอง
 แกงส้มปลาแซลม่อนยอดมะพร้าว

หมายเหตุ รายการพรี เมียม ( premium choices ) จะต่างกับ รายการสเปเชียล ตรงที่รายการอาหาร
จะเพิม่ ขึ้นอีก 2 รายการ
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International Buffet
บุฟเฟต์นานาชาติ
Appetizer Cocktail Style
ถั่วและข้ าวเกรียบ
สลัดสติ๊ก / เฟร้ นช์ฟราย (เลือก 1)
ไส้ กรอกมินิพันเบค่อน/เกี๊ยวห่อชีส/เนื้อบัลซามิก/หมี่กรอบ/
ทอดมันกุ้ง/ทอดมันปลากราย/ขนมปังหน้ าหมู/ขนมปังหน้ ากุ้ง/ถุงทอง/
เกี๊ยวหมูทรงเครื่อง/กระทงทอง/ข้ าวตังหน้ าตั้ง/
ปี กไก่ทอดนํา้ ปลา/ป่ อเปี๊ ยะหมูทอดกรอบ/หมูแดดเดียว/เนื้อแดดเดียว (เลือก 3)
Soup
ซุปข้ นไก่/ซุปข้ นกุ้ง/ซุปข้ นผักโขม/ซุปข้ าวโพด/
เกี๊ยวนํา้ กุ้ง/เต้ าหู้ตุ๋นเนื้อปู/กระเพาะปลานํา้ แดง/
มิโซซุป/ซุปใส (โดบิน)
(เลือก 1)
Salad Bar
ซีซ่าร์สลัด/สลัดแฮม/สลัดทูน่า/สลัดไก่ (เลือก 1)
Meat
สเต๊กเนื้อซอสพริกไทยดํา/พอร์คช็อฟ/
อกเป็ ดอบซอสส้ ม/ไก่เม็กซิกัน/
ปลาอบซอสไวน์/ฟิ ชแอนด์ชิพ/ปลาชุบแป้ งขนมปังป่ นราดซอสขาว/
หมูและไส้ กรอกเยอรมันย่าง/
เทปันยากิ (เนื้อ,หมู,ไก่,ปลาหมึก,กุ้ง เลือกไม่เกิน 3 )/
ปลากระพงและแซลมอนย่างซีอ๊วิ /
สเต็กเนื้อจิ้มแจ่ว/ปลานึ่งซีอ๊วิ /ปลานึ่งมะนาว
(เลือก 2)
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Mini Thai Set
ยํา
ยําถั่วพู/ยําวุ้นเส้ น/ยําทะเล/ยําหมูย่าง/ลาบหมู/ลาบไก่/
นํา้ พริกลงเรือ/นํา้ พริกอ่อง/ปูเค็มหลน (เลือก 1)
แกง
แกงเขียวหวานไก่+ขนมจีน/แกงมัสหมั่นไก่/แกงเผ็ดเป็ ดย่าง (เลือก 1)
ผัดผัก
ผัดผักรวม/ผัดผักสี่ส/ี บล็อกโคลี่ผดั กุ้ง/ลูกชิ้นกุ้งผัดผักโสภณ/ผัดจับฉ่ายไหหลํา (เลือก 1)
ทอด , อบ
ปี กไก่อบเหล้ าแดง/ไก่ห่อใบเตย/สันนอกหมูอบซีอ๊วิ ยอดผัก/
สตูว์ล้ ินวัว/สตูว์ล้ ินหมู (เลือก 1)
ข้ าวสวย
Rice & Noodle & Pasta
สปาเก๊ตตี้ปลาเค็ม/สปาเก๊ตตี้ซ้อสเนื้อ/สปาเก๊ตตี้คาโบนาร่า/
สปาเกตตี้สโตว์กานอฟหมู/มีทบอล/
ข้ าวแกงกะหรี่หมูทอด/ ข้ าวเทอริยากิ (เนื้อ/หมู/ไก่) /
ยากิโซบะ (เนื้อ/หมู/ไก่)/ ซูชิพรีเมี่ยมหน้ าต่างๆ/
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่/ขนมจีนนํา้ ยา/ ขนมจีนนํา้ พริก/
ขนมจีนนํา้ เงี้ยว/ ขนมจีนซาวนํา้ /
ข้ าวมันไก่/ ข้ าวหน้ าไก่/ ข้ าวคลุกกะปิ ทรงเครื่อง/
ข้ าวผัดปลาเค็ม/ข้ าวผัดปู/ข้ าวอบสับปะรด/ผัดไทย
(เลือก 2)
Dessert
ผลไม้
ทับทิมกรอบ (ขนมหวาน)
ขนมไทย / ขนมเค้ ก (เลือก 1)
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Isan Seafood Buffet
บุฟเฟต์อีสานซีฟู้ด

ปลาช่อน และปลาทับทิม อบสมุนไพร
(นํา้ พริกแจ่ว และผักต้ มกินกับปลาเผา)
ส้ มตําไทย ส้ มตําปูเค็ม ส้ มตําไข่เค็ม
หอยแมลงภู่และหอยแครงเผา
ไก่ทอดกระเทียม / ไก่ย่าง (เลือก 1)
ลาบหมู/ไก่ (เลือก 1)
ต้ มแซ่บเนื้อ/หมู (เลือก 1)
ข้ าวเหนียว และ ข้ าวสวย
ผลไม้
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Steak & BBQ Buffet
บุฟเฟต์สเต็กแอนด์บาร์บีคิว
Soup and Salad
สลัดบาร์
ซุปไก่ข้น/ซุปกุ้งข้ น (เลือก 1)
Side Items
เฟรนช์ฟรายด์
มันบดราดนํา้ เกรวี่
โรลและเนย/ขนมปังกระเทียม (เลือก 1)
Entrees
สเต็กเนื้อริบอาย, ฮันนี่พอร์คช็อพ, สเต็กแฮมรมควัน
บาร์บีคิวหมู/ไก่ (เลือก 1)
สปาเก๊ตตี้มีทซ้ อส/คาโบนาร่า (เลือก 1)
Dessert
ผลไม้
กล้ วยหอมทอด/วาฟเฟิ ลเนยสด (เลือก 1)
ทางเลือกเพิ่มเติม (เพิ่มราคาต่อหัว) ดังนี้

1. เปลี่ยนสเต็กเนื้อริ บอายเป็ นสเต็กโคขุน (สอบถามเพิม่ เติม)
2. เพิม่ สเต็กแซลมอน (สอบถามเพิม่ เติม)
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Western Seafood Buffet
บุฟเฟต์ซีฟู้ดตะวันตก
Appetizer

หอยแมลงภู่มายองเนส /หอยลายอบเนยและชีส (เลือก 1)
ค็อกเทลกุ้ง / ค็อกเทลแซลมอน (เลือก 1)
ปลาหมึกเคจุ้นเสียบไม้
Soup and Salad

สลัด บาร์ ซีฟู้ด
ซุปครีมไก่ / ซุปครีมกุ้ง / ซุปครีมผักโขม (เลือก 1)
Entrees

สปาเก๊ตตี้ ซอสเนื้อ / สปาเก๊ตตี้คาร์โบนาร่า / สปาเก๊ตตี้สโตว์กานอฟ (เลือก 1)
ไก่เม็กซิกนั
Demonstration

ปลาอินทรีย่างเนย,ปลากะพงย่างเนย,ปลาแซลมอนย่างเนย
เสิร์ฟกับ มันบด ผักผัดเนย ซอร์ฟโรลและเนย
Dessert

ผลไม้ สด
เค้ ก

กล้ วยหอมทอด/วาฟเฟิ ลเนย (เลือก 1)

