เมนูอาหารกล่อง (Meal Box)
รูปแบบ

อาหาร

ราคา/กล่อง

เพิม่ ซุบ

เพิม่ แกงเผ็ด

เพิม่ ผลไม้
/ขนมหวาน

Standard

อาหารจานเดียว
ข้าว + กับข้าว 1
รายการ
ข้าว + กับข้าว 2
รายการ

70บาท
70บาท

+ 40บาท

+ 45บาท

+ 35 บาท

90 บาท

+ 40บาท

+ 45บาท

+ 35 บาท

รายการอาหารกล่องแบบ Standard
Standard อาหารจานเดียว
ข้ าวหมกไก่/เนื้อ/แพะ/
ปลาแซลมอน
ข้าวหน้าเป็ ด
ข้าวหน้าไก่
ข้าวมันไก่/ไก่ทอด
ข้าวไก่ยา่ งเทริ ยากิ
ข้าวไก่อบ/เนื้ออบ
ข้าวผัดนํ้าพริ กลงเรื อ
ข้าวคลุกกะปิ
ข้ าวไก่ย่าจิม้ แจ่ ว
ข้ าวไก่ทอดสมุนไพร
ข้าวเนื้อย่างจิ้มแจ่ว
ข้าวผัดไก่
ข้าวผัดกุง้ +รวมมิตร

ข้าวผัดไก่เชียง
ข้าวผัดแหนมไก่/เนื้อ
ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่/เนื้อ
ข้าวผักเนื้อเค็ม
ข้าวผัดปลาเค็ม
ข้าวผัดนํ้าพริ กกะปิ
ข้าวราดกะเพาไก่
ข้าวราดไข่เยีย่ วม้ากระเพากรอบ
ข้าวราดเนื้อทอดกระเพากรอบ
ข้าวขาวัวทรงเครื่ อง
ข้าวผัดอเมริ กนั
ข้าวยําไก่ยา่ ง
ข้าวไก่แดง/เนื้อแดง

ผัดซีอิ้ว ไก่/เนื้อ/ทะเล
ราดหน้า ไก่/เนื้อ/ทะเล
ผัดไทย กุง้ สด
สปาเก๊ตตี้ ขี้เมาไก่/เนื้อ/ทะเล
สปาเก็ดดี้ไก่/เนื้อ พริ กแห้ง
สปาเก๊ตตี้ซอสมะเขือเทศ เนื้อ/ไก่
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่/เนื้อ
ขนมจีนนํ้ายาลูกชิ้นปลา
ขนมจีนนํ้าพริ ก

Standard รายการกับข้ าว
ไก่ผดั เผ็ด
ไก่ผดั เครื่ องแกง
ไก่ผดั ขิง
ไก่ผดั กะเพรากรอบ
ไก่อบยอดผัก
ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
ปลาผัดขึ้นฉ่าย
ปลาผัดฉ่า
ลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่า
ไก่ผดั พริ กไทยดํา
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
บร็ อคโคลี่ผดั ไก่
คะน้าผัดไก่
ไก่ผดั เปรี้ ยวหวาน

Standard รายการซุป
ซุบเนื้อ
ซุบหางวัว
ซุบไก่
ต้มยําไก่
ต้มข่าไก่
ต้มแซบไก่
ต้มแซ่บเนื้อ

ปลาเปรี้ ยวหวาน
ปลาราดพริ ก
ปลาทอดราดกระเทียมพริ กไทย
ปลาทอดราดสมุนไพร
ปลาทอดขมิ้น
บร็ อคโคลี่ผดั กุง้
คะน้าผัดกุง้
ผักกาดขาวผัดกุง้
ยอดข้าวโพดอ่อนผัดกุง้
ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุง้
กุง้ เปรี้ ยวหวาน
เนื้อผัดเผ็ด
เนื้อผัดพริ ก
เนื้อผัดนํ้ามันหอย

เนื้อเค็มทอดกะเพากรอบ
ไข่เยีย่ วม้ากะเพากรอบ
เนื้อทอดกระเทียมพริ กไท
เนื้อผัดใบกระเพรากรอบ
ไก่ยา่ งจิ้มแจ่ว
ไก่ทอดตะไคร้
ปี กไก่ทอด
เนื้อย่าง - นํ้าจิ้มแจ่ว
กุง้ ชุบแป้งทอด
ทะเลชุบแป้งทอด

ต้มแซบกระดูกเสื อร้องไห้
ต้มโคล้งไก่
แกงจืดมะระยัดไส้ไก่
แกงส้มกุง้ ชะอมชุบไข่
แกงส้มกุง้ ยอดมะพร้าว
แกงส้มกุง้ มะละกอ
แกงส้มใต้กงุ้
แกงส้มใต้ปลา

แกงจืดวุน้ เส้นเต้าหูไ้ ก่สบั
แกงจืดฟักตุ๋นมะนาวดอง
แกงจืดเต้าหูไ้ ก่สบั ผักกาดขาว
ไก่ต๋ ุนเยือ่ ไผ่

Standard รายการแกงเผ็ด
แกงเขียวหวานไก่
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
แกงเขียวหวานเนื้อ
พะแนงหมู
พะแนงไก่
ฉู่ฉี่เนื้อปลา
ฉู่ฉี่กงุ้

มัสมัน่ ไก่
มัสมัน่ เนื้อ
แกงป่ าเนื้อ
แกงป่ าเนื้อสับ
แกงป่ าลูกชิ้นปลากราย
แกงป่ าไก่
แกงป่ าเนื้อ
แกงคัว่ สัปปะรดกุง้

SET E-san ทานง่ าย ในกล่องเดียว
- ข้าวเหนียวไก่ยา่ ง
- ข้าวเหนียวส้มตํา+ไก่ยา่ ง+ลาบ
- ข้าวเหนียวไก่ทอด
เนื้อ/ลาบไก่
- ข้าวเหนียวส้มตํา
เมนูเสริมอื่นๆ
- ข้าวเหนียวนํ้าตกไก่ยา่ ง/เนื้อ
- แหนมเนื้อ/ไก่
- ข้าวเหนียวลาบไก่/เนื้อ
- ไส้กรอกอีสานเนื้อ/ไก่
- ข้าวเหนียวส้มตํา+ไก่ยา่ ง

แกงคัว่ สัปปะรดไก่
แกงคัว่ สัปปะรดเนื้อ
แกงกะหรี่ ปลา
แกงกะหรี่ ไก่
แกงกะหรี่ เนื้อ
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
แกงเผ็ดไก่
แกงเผ็ดเนื้อ

- ปี กไก่ทอดนํ ้าปลา
- ปี กไก่ทอดจิ ้มแจ่ว
- เนื ้อแดดเดียว
- เนื ้อเค็ม

รายการขนม/ผลไม้
- ลอดช่อง
- รวมมิตร
- เฉาก๊วย
- ทับทิมกรอบ
- ซ่าหริ่ ม
รายการเครื่ องดื่ม
นํ้าส้ม
นํ้าฝรั่ง
นํ้าสัปปะรด
นํ้าพันช์
นํ้าลิ้นจี่
นํ้าองุ่น

- เต้าทึง
- สาคูแคนตาลูป
- ลูกตาลลอยแก้ว(ตามฤดูกาล)
- ข้าวต้มมัด
- ผลไม้ตามฤดูกาล

นํ้ามะตูม
นํ้าตะไคร้
นํ้าใบเตย
นํ้ากระเจี๊ยบ
นํ้าเก๊กฮวย

นํ้าอัญชัน
นํ้าบ๊วย
นํ้าลําไย
ชาดําเย็น
ชามะนาว

หมายเหตุ









หมายเหตุอาหารบรรจุใส่ กล่องพลาสติกคุณภาพดีพร้อมช้อนส้อมพลาสติกและกระดาษทิชชู
กรุ ณาสัง่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2วัน
ต้องการนํ้าดื่ม คิดบริ การเพิ่ม 20 บาท/ขวด, นํ้าผลไม้/นํ้าสมุนไพร 25 บาทต่อขวด
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ทางร้านขอสงวนสิ ทธิ์ บริ การสัง่ ขั้นตํ่า 3,000 บาทขิ้นไป
กรณี เมนูประเภท เนื้อ/กุง้ /ทะเล/หางวัว เพิม่ รายการละ 15-20 บาท
กรณี ปลาแซลมอล/ปลาหิ มะ เพิ่ม รายการละ 100 บาท
กรณี เมนูแพะ เพิ่มรายการละ 120 บาท

