ออกราน (Food Stall)
ประเภทขาว
ขาวหมกไก
ขาวหมกไกทอด
ขาวหมกไกยาง
ขาวมันไก
ขาวมันไกทอด
ขาวไกยางจิ้มแจว
ขาวยําไกยาง
ขาวไกอบ (สูตรโบราณ)
ขาวไกอบซอส
ขาวหนาเปดยาง
ขาวหนาเปดพะโล
ขาวไกแดง
ขาวผัดไก
ขาวผัดแหนม
ขาวตมไก

ราคาตอ 100 คน
6,000 บาท

ประเภทขาว
ขาวหมกเนื้อ

9,000 บาท

7,000 บาท

ขาวหมกแพะ

18,000 บาท

7,000 บาท

15,000 บาท

6,500 บาท

ขาวหมกปลาแซลมอน/
ขาวหมกปลากระพง
ขาวเนื้ออบ (สูตรโบราณ)
ขาวเนื้ออบซอส
ขาวผัดกุง/ปู
ขาวคลุกกะป
ขาวเนื้อแดง
ขาวขาวัว
ขาวผัดน้ําพริกลงเรือ
ขาวผัดน้ําพริกกะป+
ปลาทูทอด
ขาวผัดเนื้อ

6,000 บาท

ขาวตมเนื้อ

7,000 บาท

6,000 บาท

ขาวตมปลา/เนื้อ/ปลา/กุง 7,000 บาท
6,000 บาท
โจกไกทรงเครื่อง

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

ราคาตอ 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

ประเภทเสน
กวยเตี๋ยวเปด

6,000 บาท

ประเภทเสน
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก

6,000 บาท

7,000 บาท

ขนมจีนแกงเขียวหวาน

7,500 บาท

กวยเตี๋ยวตมยําไก
(สูตรสุโขทัย)
กวยเตี๋ยวไก
กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ทรงเครื่อง
บะหมี่/เกี้ยวน้ําไกแดง
สปาเก็ตตี้ซอส ไก

7,000 บาท

ขนมจีนน้ํายา/น้ําพริก/แกงไตปลา 6,000 บาท

6,000 บาท

6,500 บาท

สปาเก็ตตี้ซอส /เนื้อ/ปลาทอด

8,000 บาท

ราดหนามาเลย ไก
ราดหนามาเลย เนื้อ/กุง/ทะเล
กวยเตี๋ยวราดหนาไก
กวยเตี๋ยวราดหนาเนื้อ/ทะเล
กระเพาะปลาเนื้อไก+ไขนก

สปาเกตตี้ขี้เมาไก

7,000 บาท

กระเพาะปลาเนื้อปู

8,000 บาท

สปาเกตตี้ขี้เมาเนื้อ/ทะเล

8,000 บาท

กระเพาะปลาเนื้อปูทรงเครื่อง

8,000 บาท

กวยจั๋บไก
ซุบไก
ซุบหางวัว

6,000 บาท

กวยจั๋บเนื้อ
ซุบเนื้อ

7,000 บาท

กวยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ

ราคาตอ 100 คน

7,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

7,000 บาท

เนื้อ/ปลากาย

ราคาตอ 100 คน

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

10,000 บาท

12,000 บาท

ประเภทปง/ยาง
ราคาตอ 100 คน
ไกยาง ราคา ตอตัว 190 บาท (1ตัวสามารถทําได 4-6จาน)
ขึ้นอยูกับงานของลูกคา
6,000 บาท
ไกยาง + ขาวเหนียว
7,500 บาท
เนื้อยางจิ้มแจว
12,000 บาท
ทะเลเผา/กุง/ปลาหมึก/หอย
5,000 บาท
เนื้อสะเตะ
5,000 บาท
ไกสะเตะ

ประเภท ยํา/สมตํา
สมตํา

ราคาตอ 150 คน
6,000 บาท (40บาท)

ตําผลไม
สมตําขาวโพด
ยํารวมมิตรทะเล
ยํามามา
ลาบไก /เปด
น้ําตกไกยาง /น้ําตกเนื้อ

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

ทานเลน
ขนมจีบ + ซาลาเปา
ไสกรอกอีสานทอด
แหนมทอด
ลูกชิ้นปง
ลูกชิ้นทอด
แฮมเบอรเกอร เนื้อ + เฟรนฟ
ราย
แฮมเบอรเกอร ไก + เฟรนฟราย
มะตะบะ เนื้อ/ไก
บาบีคิวไก
บาบีคิวเนื้อ
โรตี นม+น้ําตาล
โรตี นม+ชีส
โรตี นม+ชอค/นม+สตอเบอรี่

ราคาตอSET
50 บาท ตอชุด
50 บาท ตอชุด
50 บาท ตอชุด
15 บาท ตอไม
20 บาท ตอชุด
60 บาท ตอชุด
50 บาท ตอชุด
50 บาท ตอแผน
20 บาทตอไม
25 บาทตอไม
35 บาท ตอแผน
55 บาท ตอแผน
45 บาท ตอแผน

ประเภทของหวาน - เครื่องดื่ม (เลือก
ไดซุมละ 2 รายการ)
เครื่องดื่ม
ขนมหวาน

ราคา ตอ 100 ทาน
5,000 บาท
5,000 บาท

(เลือกไดซุมละ 2 รายการ)
น้ําลิ้นจี่, น้ําฝรั่ง, น้ําสับปะรด, น้ําองุน
, น้ําสม, น้ําพันช,
ลอดชอง, เฉากวย, ทับทิมกรอบ, รวม
มิตร, สลิ่ม, สาคูแคนตาลูป, น้ําแข็งใส

หมายเหตุ
•

•
•

ราคายังไมรวมคาจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มตนที่ 1,000 บาทและคาพนักงานประจําซุม(ขึ้นอยูกับระยะทาง เวลาจัดงาน
และจํานวนแขก)
ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
กรณีสั่งตั้งแต ซุมละ 200 ทานขึ้นไป (มีสวนลดคาบริการนอกสถานที่)

