
ขนมจีบน่ึง ขนมจีบทอด แฮมครัวซองค์

ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง แซนวิชทูน่า

ซาลาเปาไส้ครีม ซาลาเปาไส้งาด า ท๊อฟฟ่ีเค้ก

กะหร่ีพัฟไก่ พัฟผักโขม แซนวิชแฮมชีส

แฮมครัวซองค์ ครัวซองแซนวิชทูน่า กะหร่ีพัฟไก่

บัตเตอร์เค้ก ท๊อฟฟ่ีเค้ก มัชชะมาเบ้ิลบัตเตอร์

ขนมปังพิซซ่า แฮมครัวซองค์ พัฟผักโขม

แซนวิชแฮมชีส ขนมปังพิซซ่า แฮมครัวซองค์

บัตเตอร์เค้ก บานาน่าชีสเค้ก แยมโรลรวมรส

หมายเหตุ :  

1 กรุณาส่ังจองและช าระมัดจ าการจัดงาน 50 % ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ท าการ

2 มีค่าจัดส่ง 300 บาท ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกเขต คิดเพ่ิมตามระยะทาง

3 ราคาน้ี รวม VAT แล้ว

Set  1 Set  2 Set  3

SEE FAH CATERING

www.seefah.com / Line ID :081 -359-5470 / www.sale_team@seefah.com

Mobile. 081 - 359-5470 -72  Tel.02-655-0251 # 38

Sanck Box Small  60 บาท

รับจัดข้ันต ่า ท่ี 100 กล่องข้ึนไป

Set  7 Set  8 Set  9

Set  4 Set  5 Set  6



ขนมจีบน่ึง ขนมจีบทอด แฮมครัวซองค์

ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง แซนวิชทูน่า

ซาลาเปาไส้ครีม ซาลาเปาไส้งาด า ท๊อฟฟ่ีเค้ก

น ้าดอยค ารสกระเจ๊ียบ น ้าดอยค ารสมะตูม น ้าดอยค ารสชาเขียว

กะหร่ีพัฟไก่ พัฟผักโขม แซนวิชแฮมชีส

แฮมครัวซองค์ ครัวซองแซนวิชทูน่า กะหร่ีพัฟไก่

บัตเตอร์เค้ก ท๊อฟฟ่ีเค้ก มัชชะมาเบ้ิลบัตเตอร์

น ้าดอยค ารสกระเจ๊ียบ น ้าดอยค ารสมะตูม น ้าดอยค ารสชาเขียว

ขนมปังพิซซ่า แฮมครัวซองค์ พัฟผักโขม

แซนวิชแฮมชีส ขนมปังพิซซ่า แฮมครัวซองค์

บัตเตอร์เค้ก บานาน่าชีสเค้ก แยมโรลรวมรส

น ้าดอยค ารสกระเจ๊ียบ น ้าดอยค ารสมะตูม น ้าดอยค ารสชาเขียว

หมายเหตุ :  

1 กรุณาส่ังจองและช าระมัดจ าการจัดงาน 50 % ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ท าการ

2 มีค่าจัดส่ง 300 บาท ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกเขต คิดเพ่ิมตามระยะทาง

3 ราคาน้ี รวม VAT แล้ว

SEE FAH CATERING

www.seefah.com / Line ID :081 -359-5470 / www.sale_team@seefah.com

Mobile. 081 - 359-5470 -72  Tel.02-655-0251 # 38

Sanck Box Medium  75 บาท

รับจัดข้ันต ่า ท่ี 50 กล่องข้ึนไป

Set  7 Set  8 Set  9

Set  1 Set  2 Set  3

Set  4 Set  5 Set  6



.- เดนิชลูกเกด 50 .- มัฟฟินกล้วย 55

.- เดนิชชินามอน 50 .- มัฟฟินช๊อคโกแลต 55

.- เดนิชสับปะรด 50 .- มัฟฟินอัลมอนด์ 55

.- เดนิชบลูเบอร่ี 55 .- มัฟฟินบลูเบอร่ี 55

.- เดนิชพีท 55 .- มัฟฟินสตอเบอร่ี 55

.- กระหร่ีพัฟ 45 .- บัตเตอร์กาแฟ 50

.- พัฟไก่ 45 .- บัตเตอร์เค้ก 50

.- พายปลาทูน่า 45 .- มัชชะมาเบ้ิลบัตเตอร์เค้ก 50

.- พายไส้กรอกไก่ 45 .- บานาน่าชีสเค้ก 50

.- พัฟเห็ด 45 .- เค้กมะตูม 50

.- แฮมครัวซองค์ 55 .- ฟรุ๊ตเค้ก 65

.- พายไก่ 70 .- บานาน่าวอลนัท 65

.- พายสตูไก่ 70

.- แยมโรลกาแฟ 45 .- ขนมปังไส้ไก่ 50

.- แยมโรลมะนาว 45 .- ซอสเซสไก่มายองเนส 50

.- แยมโรลวนิลา 45 .- ซอสเซสเบรด 50

.- แยมโรลสตอเบอร่ี 45 .- ขนมปังปาปริก้า 50

.- แยมโรลส้ม 45

.- แยมโรลชอคโกแลต 45

หมายเหตุ :  

1 กรุณาส่ังจองและช าระมัดจ าการจัดงาน 50 % ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ท าการ

2 มีค่าจัดส่ง 300 บาท ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ( นอกเขต คิดเพ่ิมตามระยะทาง )

3 ราคาน้ีรวม VAT แล้ว

SEE FAH CATERING

www.seefah.com / Line ID :081 -359-5470 / www.sale_team@seefah.com

Mobile. 081 - 359-5470 -72  Tel.02-655-0251 # 38

Bakery Large Size

แยมโรล ( Roll ) Price ขนมปัง ( Bread ) Price

รับจัดข้ันต ่า ท่ี 5,000 ข้ึนไป

เดนิช ( Danish ) Price

Priceพัฟ&พาย ( Puff&pie )

มัฟฟิน ( Muffins ) Price

Priceเค้ก ( Cake )


