ออกร้าน (Food Stall)
ประเภทข้ าว
ข้ าวหมกไก่
ข้ าวหมกไก่ทอด
ข้ าวหมกไก่ยา่ ง
ข้ าวมันไก่
ข้ าวมันไก่ทอด
ข้ าวไก่ยา่ งจิ ้มแจ่ว
ข้ าวยําไก่ยา่ ง
ข้ าวไก่อบ (สูตรโบราณ)
ข้ าวไก่อบซอส
ข้ าวหน้ าเป็ ดย่าง
ข้ าวหน้ าเป็ ดพะโล้
ข้ าวไก่แดง
ข้ าวผัดไก่
ข้ าวผัดแหนม
ข้ าวต้ มไก่

ราคาต่ อ 100 คน
6,000 บาท

ประเภทข้ าว
ข้ าวหมกเนื ้อ

9,000 บาท

7,000 บาท

ข้ าวหมกแพะ

18,000 บาท

7,000 บาท

15,000 บาท

6,500 บาท

ข้ าวหมกปลาแซลมอน/
ข้ าวหมกปลากระพง
ข้ าวเนื ้ออบ (สูตรโบราณ)
ข้ าวเนื ้ออบซอส
ข้ าวผัดกุ้ง/ปู
ข้ าวคลุกกะปิ
ข้ าวเนื ้อแดง
ข้ าวขาวัว
ข้ าวผัดนํ ้าพริกลงเรื อ
ข้ าวผัดนํ ้าพริกกะปิ +
ปลาทูทอด
ข้ าวผัดเนื ้อ

6,000 บาท

ข้ าวต้ มเนื ้อ

7,000 บาท

6,000 บาท

ข้ าวต้ มปลา/เนื ้อ/ปลา/กุ้ง 7,000 บาท
6,000 บาท
โจ๊ กไก่ทรงเครื่ อง

6,000 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

6,000 บาท

ราคาต่ อ 100 คน

7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,000 บาท

ประเภทเส้ น
ก๋วยเตีย๋ วเป็ ด
ก๋วยเตีย๋ วลูกชิ ้นเนื ้อ

ราคาต่ อ 100 คน
6,000 บาท

ประเภทเส้ น
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่

ราคาต่ อ 100 คน
6,000 บาท

7,000 บาท

ขนมจีนแกงเขียวหวาน

7,500 บาท

เนื ้อ/ปลากาย

ก๋วยเตีย๋ วต้ มยําไก่
(สูตรสุโขทัย)
ก๋วยเตีย๋ วไก่
ก๋วยเตีย๋ วเย็นตาโฟ ทรงเครื่ อง
บะหมี่/เกี ้ยวนํ ้าไก่แดง
สปาเก็ตตี ้ซอส ไก่

7,000 บาท

ขนมจีนนํ ้ายา/นํ ้าพริก/แกงไตปลา

6,000 บาท

6,000 บาท

6,500 บาท

สปาเก็ตตี ้ซอส /เนื ้อ/ปลาทอด

8,000 บาท

ราดหน้ ามาเลย์ ไก่
ราดหน้ ามาเลย์ เนื ้อ/กุ้ง/ทะเล
ก๋วยเตีย๋ วราดหน้ าไก่
ก๋วยเตีย๋ วราดหน้ าเนื ้อ/ทะเล
กระเพาะปลาเนื ้อไก่+ไข่นก

สปาเก๊ ตตี ้ขี ้เมาไก่

7,000 บาท

กระเพาะปลาเนื ้อปู

8,000 บาท

สปาเก๊ ตตี ้ขี ้เมาเนื ้อ/ทะเล

8,000 บาท

กระเพาะปลาเนื ้อปูทรงเครื่ อง

8,000 บาท

ก๋วยจับ๋ ไก่
ซุบไก่
ซุบหางวัว

6,000 บาท

ก๋วยจับ๋ เนื ้อ
ซุบเนื ้อ

7,000 บาท

7,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

7,000 บาท

7,500 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
6,000 บาท

10,000 บาท

12,000 บาท

ประเภทปิ้ ง/ย่ าง
ราคาต่ อ 100 คน
ไก่ยา่ ง ราคา ต่อตัว 190 บาท (1ตัวสามารถทําได้ 4-6จาน)
ขึ้นอยูก่ บั งานของลูกค้า
6,000 บาท
ไก่ยา่ ง + ข้าวเหนียว
7,500 บาท
เนื้อย่างจิ้มแจ่ว
12,000 บาท
ทะเลเผา/กุง้ /ปลาหมึก/หอย
5,000 บาท
เนื้อสะเต๊ะ
5,000 บาท
ไก่สะเต๊ะ

ประเภท ยํา/ส้ มตํา
ส้ มตํา

ราคาต่ อ 150 คน
6,000 บาท (40บาท)

ตําผลไม้
ส้ มตําข้ าวโพด
ยํารวมมิตรทะเล
ยํามาม่า
ลาบไก่ /เป็ ด
นํ ้าตกไก่ยา่ ง /นํ ้าตกเนื ้อ

8,000 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

ทานเล่น
ขนมจีบ + ซาลาเปา
ไส้ กรอกอีสานทอด
แหนมทอด
ลูกชิ ้นปิ ง้
ลูกชิ ้นทอด
แฮมเบอร์ เกอร์ เนื ้อ + เฟรนฟ
ราย
แฮมเบอร์ เกอร์ ไก่ + เฟรนฟราย
มะตะบะ เนื ้อ/ไก่
บาบีควิ ไก่
บาบีควิ เนื ้อ
โรตี นม+นํ ้าตาล
โรตี นม+ชีส
โรตี นม+ช๊ อค/นม+สตอเบอรี่

ราคาต่ อSET
50 บาท ต่อชุด
50 บาท ต่อชุด
50 บาท ต่อชุด
15 บาท ต่อไม้
20 บาท ต่อชุด
60 บาท ต่อชุด
50 บาท ต่อชุด
50 บาท ต่อแผ่น
20 บาทต่อไม้
25 บาทต่อไม้
35 บาท ต่อแผ่น
55 บาท ต่อแผ่น
45 บาท ต่อแผ่น

ประเภทของหวาน - เครื่ องดื่ม (เลือก
ได้ ซ้ ุ มละ 2 รายการ)
เครื่ องดื่ม
ขนมหวาน

ราคา ต่ อ 100 ท่ าน
5,000 บาท
5,000 บาท

(เลือกได้ ซ้ ุ มละ 2 รายการ)
นํ้าลิ้นจี่, นํ้าฝรั่ง, นํ้าสับปะรด, นํ้าองุ่น
, นํ้าส้ม, นํ้าพันช์,
ลอดช่อง, เฉาก๊วย, ทับทิมกรอบ, รวม
มิตร, สลิ่ม, สาคูแคนตาลูป, นํ้าแข็งใส

หมายเหตุ





ราคายังไม่รวมค่าจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่ มต้นที่ 1,000 บาทและค่าพนักงานประจําซุม้ (ขึ้นอยูก่ บั ระยะทาง เวลาจัดงาน
และจํานวนแขก)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณี สั่งตั้งแต่ ซุ ม้ ละ 200 ท่านขึ้นไป (มีส่วนลดค่าบริ การนอกสถานที่)

