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Sanck Box Small 60 บาท
รับจัดขั้นต่า ที่ 100 กล่องขึ้นไป

Set 1

Set 2

Set 3

ขนมจีบนึ่ง

ขนมจีบทอด

แฮมครัวซองต์

ซาลาเปาไส้หมูสับ

ซาลาเปาไส้หมูแดง

แซนวิชทูน่า

ซาลาเปาไส้ครีม

ซาลาเปาไส้งาดา

ท๊อฟฟี่เค้ก

Set 4

Set 5

Set 6

กะหรี่พัฟไก่

พัฟผักโขม

แซนวิชแฮมชีส

แฮมครัวซองต์

ครัวซองค์แซนวิชทูน่า

กะหรี่พัฟไก่

บัตเตอร์เค้ก

ท๊อฟฟี่เค้ก

มัทฉะมาเบิ้ลบัตเตอร์

Set 7

Set 8

Set 9

ขนมปังพิซซ่า

แฮมครัวซองต์

พัฟผักโขม

แซนวิชแฮมชีส

ขนมปังพิซซ่า

แฮมครัวซองต์

บัตเตอร์เค้ก

บานาน่าชีสเค้ก

แยมโรลรวมรส

หมายเหตุ :
1 กรุณาสั่งจองและชาระมัดจาการจัดงาน 50 % ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทาการ
2 มีค่าจัดส่ง 500 บาท ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกเขต คิดเพิ่มตามระยะทาง
3 ราคานี้ รวม VAT แล้ว
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Sanck Box Medium 75 บาท
รับจัดขั้นต่า ที่ 50 กล่องขึ้นไป

Set 1

Set 2

Set 3

ขนมจีบนึ่ง

ขนมจีบทอด

แฮมครัวซองต์

ซาลาเปาไส้หมูสับ

ซาลาเปาไส้หมูแดง

แซนวิชทูน่า

ซาลาเปาไส้ครีม

ซาลาเปาไส้งาดา

ท๊อฟฟี่เค้ก

น้าดอยคารสกระเจี๊ยบ

น้าดอยคารสมะตูม

น้าดอยคารสชาเขียว

Set 4

Set 5

Set 6

กะหรี่พัฟไก่

พัฟผักโขม

แซนวิชแฮมชีส

แฮมครัวซองต์

ครัวซองค์แซนวิชทูน่า

กะหรี่พัฟไก่

บัตเตอร์เค้ก

ท๊อฟฟี่เค้ก

มัทฉะมาเบิ้ลบัตเตอร์

น้าดอยคารสกระเจี๊ยบ

น้าดอยคารสมะตูม

น้าดอยคารสชาเขียว

Set 7

Set 8

Set 9

ขนมปังพิซซ่า

แฮมครัวซองต์

พัฟผักโขม

แซนวิชแฮมชีส

ขนมปังพิซซ่า

แฮมครัวซองต์

บัตเตอร์เค้ก

บานาน่าชีสเค้ก

แยมโรลรวมรส

น้าดอยคารสกระเจี๊ยบ

น้าดอยคารสมะตูม

น้าดอยคารสชาเขียว

หมายเหตุ :
1 กรุณาสั่งจองและชาระมัดจาการจัดงาน 50 % ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทาการ
2 มีค่าจัดส่ง 500 บาท ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกเขต คิดเพิ่มตามระยะทาง
3 ราคานี้ รวม VAT แล้ว
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Bakery Large Size
รับจัดขั้นต่า ที่ 5,000 ขึ้นไป
เดนิช ( Danish )

Price

มัฟฟิน ( Muffins )

Price

.- เดนิชลูกเกด

50

.- มัฟฟินกล้วย

55

.- เดนิชชินามอน

50

.- มัฟฟินช๊อกโกแลต

55

.- เดนิชสับปะรด

50

.- มัฟฟินอัลมอนด์

55

.- เดนิชบลูเบอรี่

55

.- มัฟฟินบลูเบอรี่

55

.- มัฟฟินสตอเบอรี่

55

พัฟ&พาย ( Puff&pie )

Price

เค้ก ( Cake )

Price

.- กระหรี่พัฟ

45

.- บัตเตอร์กาแฟ

50

.- พัฟไก่

45

.- บัตเตอร์เค้ก

50

.- พายปลาทูน่า

45

.- มัทฉะมาเบิ้ลบัตเตอร์เค้ก

50

.- พายไส้กรอกไก่

45

.- บานาน่าชีสเค้ก

50

.- พัฟเห็ด

45

.- เค้กมะตูม

50

.- แฮมครัวซองต์

55

.- ฟรุ๊ตเค้ก

65

.- พายไก่

70

.- บานาน่าวอลนัท

65

.- พายสตูไก่

70

แยมโรล ( Roll )

Price

ขนมปัง ( Bread )

Price

.- แยมโรลกาแฟ

45

.- ขนมปังไส้ไก่

50

.- แยมโรลมะนาว

45

.- ซอสเซจไก่มายองเนส

50

.- แยมโรลวนิลา

45

.- ซอสเซจเบรด

50

.- แยมโรลสตอเบอรี่

45

.- ขนมปังปาปริก้า

50

.- แยมโรลส้ม

45

.- แยมโรลชอคโกแลต

45

หมายเหตุ :
1 กรุณาสั่งจองและชาระมัดจาการจัดงาน 50 % ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทาการ
2 มีค่าจัดส่ง 500 บาท ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ( นอกเขต คิดเพิ่มตามระยะทาง )
3 ราคานี้รวม VAT แล้ว

