
ขนมจบีนึง่ ขนมจบีทอด แฮมครัวซองต์

ซาลาเปาไสห้มสูบั ซาลาเปาไสห้มแูดง แซนวชิทนู่า

ซาลาเปาไสค้รมี ซาลาเปาไสง้าด า ท๊อฟฟ่ีเคก้

กะหรีพั่ฟไก่ พัฟผักโขม แซนวชิแฮมชสี

แฮมครัวซองต์ ครัวซองคแ์ซนวชิทนู่า กะหรีพั่ฟไก่

บัตเตอรเ์คก้ ท๊อฟฟ่ีเคก้ มัทฉะมาเบิล้บัตเตอร์

ขนมปังพซิซา่ แฮมครัวซองต์ พัฟผักโขม

แซนวชิแฮมชสี ขนมปังพซิซา่ แฮมครัวซองต์

บัตเตอรเ์คก้ บานาน่าชสีเคก้ แยมโรลรวมรส

หมายเหต ุ:  

1 กรณุาสั่งจองและช าระมัดจ าการจัดงาน 50 % ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั ท าการ

2 มคีา่จัดสง่ 500 บาท ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล นอกเขต คดิเพิม่ตามระยะทาง

3 ราคานี ้รวม VAT แลว้

up dat 09/01/2022

Set  7 Set  8 Set  9

Set  4 Set  5 Set  6

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.02-354-9316  # 34

Sanck Box Small  60 บาท

รบัจดัข ัน้ต า่ ที ่100 กลอ่งขึน้ไป



ขนมจบีนึง่ ขนมจบีทอด แฮมครัวซองต์

ซาลาเปาไสห้มสูบั ซาลาเปาไสห้มแูดง แซนวชิทนู่า

ซาลาเปาไสค้รมี ซาลาเปาไสง้าด า ท๊อฟฟ่ีเคก้

น ้าดอยค ารสกระเจี๊ยบ น ้าดอยค ารสมะตมู น ้าดอยค ารสชาเขยีว

กะหรีพั่ฟไก่ พัฟผักโขม แซนวชิแฮมชสี

แฮมครัวซองต์ ครัวซองคแ์ซนวชิทนู่า กะหรีพั่ฟไก่

บัตเตอรเ์คก้ ท๊อฟฟ่ีเคก้ มัทฉะมาเบิล้บัตเตอร์

น ้าดอยค ารสกระเจี๊ยบ น ้าดอยค ารสมะตมู น ้าดอยค ารสชาเขยีว

ขนมปังพซิซา่ แฮมครัวซองต์ พัฟผักโขม

แซนวชิแฮมชสี ขนมปังพซิซา่ แฮมครัวซองต์

บัตเตอรเ์คก้ บานาน่าชสีเคก้ แยมโรลรวมรส

น ้าดอยค ารสกระเจี๊ยบ น ้าดอยค ารสมะตมู น ้าดอยค ารสชาเขยีว

หมายเหต ุ:  

1 กรณุาสั่งจองและช าระมัดจ าการจัดงาน 50 % ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั ท าการ

2 มคีา่จัดสง่ 500 บาท ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล นอกเขต คดิเพิม่ตามระยะทาง

3 ราคานี ้รวม VAT แลว้

up dat 09/01/2022

รบัจดัข ัน้ต ำ่ ที ่50 กลอ่งขึน้ไป

Set  7 Set  8 Set  9

Set  1 Set  2 Set  3

Set  4 Set  5 Set  6

SEE FAH CATERING

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

Mobile. 081 - 359-5470 -72  Tel.02-354-9316 # 34

Sanck Box Medium  75 บำท



.- เดนชิลกูเกด 50 .- มัฟฟินกลว้ย 55

.- เดนชิชนิามอน 50 .- มัฟฟินชอ๊กโกแลต 55

.- เดนชิสบัปะรด 50 .- มัฟฟินอัลมอนด์ 55

.- เดนชิบลเูบอรี่ 55 .- มัฟฟินบลเูบอรี่ 55

.- มัฟฟินสตอเบอรี่ 55

.- กระหรีพั่ฟ 45 .- บัตเตอรก์าแฟ 50

.- พัฟไก่ 45 .- บัตเตอรเ์คก้ 50

.- พายปลาทนู่า 45 .- มัทฉะมาเบิล้บัตเตอรเ์คก้ 50

.- พายไสก้รอกไก่ 45 .- บานาน่าชสีเคก้ 50

.- พัฟเห็ด 45 .- เคก้มะตมู 50

.- แฮมครัวซองต์ 55 .- ฟรุ๊ตเคก้ 65

.- พายไก่ 70 .- บานาน่าวอลนัท 65

.- พายสตไูก่ 70

.- แยมโรลกาแฟ 45 .- ขนมปังไสไ้ก่ 50

.- แยมโรลมะนาว 45 .- ซอสเซจไกม่ายองเนส 50

.- แยมโรลวนลิา 45 .- ซอสเซจเบรด 50

.- แยมโรลสตอเบอรี่ 45 .- ขนมปังปาปรกิา้ 50

.- แยมโรลสม้ 45

.- แยมโรลชอคโกแลต 45

หมายเหต ุ:  

1 กรณุาสั่งจองและช าระมัดจ าการจัดงาน 50 % ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั ท าการ

2 มคีา่จัดสง่ 500 บาท ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล  ( นอกเขต คดิเพิม่ตามระยะทาง )

3 ราคานี้รวม VAT แลว้

up dat 09/01/2022

แยมโรล ( Roll ) Price ขนมปงั ( Bread ) Price

รบัจดัข ัน้ต ำ่ ที ่5,000 ขึน้ไป

เดนชิ ( Danish ) Price

Priceพฟั&พำย ( Puff&pie )

มฟัฟิน ( Muffins ) Price

Priceเคก้ ( Cake )

SEE FAH CATERING

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

Mobile. 081 - 359-5470 -72  Tel.02-354-9316 # 34

Bakery Large Size


