CHEF STATION CLASSIC

* เมนูแนะนํา
ซุมออกราน
1. ราคาที่แสดงตอ 50 ที่ / ซุม
2. รับจัดขั�นต่ำ 200 ที่ข�นไป ยกเวน กรณีสั�งพรอมชุดงานจัดเลี้ยงอื่นๆ
ที่มียอดตั�งแต 20,000บาทข��นไป
3. จำนวนขั�นต่ำตอซุมคือ 50 ที่

สิ�งที่ทางสีฟาจัดเตร�ยม
1
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3
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โตะตั�งไลนอาหาร/บารน้ำ พรอมผาคลุมโตะ
อ�ปกรณในการทาน จาน ชอน สอม แกวน้ำดื่ม
ผูควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุก พนักงานเคลียรอ�ปกรณ
ดอกไม และอ�ปกรณตกแตง บนโตะตั�งไลนอาหาร

: หมายเหตุ
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กรุณาสั�งจองลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ
ชำระมัดจำการจัดงาน 50% ลวงหนา 3 วันทำการ
คาบร�การนอกสถานที่ (Outside Catering 3,500) ในเขตกรุงเทพฯและปร�มณฑล
(นอกเขตพื้นที่มีคาใชจายเพิ�มเติมตามระยะทาง)
คาบร�การ service Charge 10%
(หากกรณีจัดงานชั�น 2 ข��นไป และไมมีลิฟทคิด service charge 20%)
ราคาแพ็กเกจรวม VAT แลว
หากตองการชุดโตะสำหรับทานอาหาร เต็นท พัดลม (มีคาใชจายเพิ�มเติม)
ระยะเวลาใหบร�การมาตรฐาน 3 ชม. หากเกินเวลาคิดคาลวงเวลา 10% ตอชั�วโมง จากยอดคาใชจายการจัดงาน

MENU

CHEF STATION CLASSIC

APPETIZERS

***ราคาที่แสดง ตอ 50 ที่ ตอซุม ***
เกี๊ยวกรอบ
ปอเปยะสด
เตาหูทอด - เผือกทอด
ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุง
ขนมเบื้องญวน
หมูสะเตะ - ขนมปงป�ง
ไกสะเตะ – ขนมปงป�ง
ปอเปยะทอด
ไสกรอกอีสาน
ปกไกทอดพร�กเกลือ
เปดยาง - หมูแดง
ขนมจ�บนึ่ง
ขนมจ�บทอด
ซาลาเปานึ่ง (ไสคร�ม/ไสหมูแดง/ไสหมูสับ)

3,500
4,250
4,750
4,750
5,000
5,500
4,000
4,000
4,750
4,500
4,250
8,250
3,500
3,750
4,000

MENU

CHEF STATION CLASSIC

MAIN DISH

***ราคาที่แสดง ตอ 50 ที่ ตอซุม ***
บะหมี่แหงราชวงศ
บะหมี่แหงอัศว�น
บะหมี่หมูแดง
เกี๊ยวหมูแดง
เกี๊ยวกุงน้ำ
เกี๊ยวปลาน้ำราชวงศ
กวยเตี๋ยวสุโขทัย
กวยจั�บน้ำขน
กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
เกาเหลาเย็นตาโฟ
ขาวหนาไกราชวงศ - ไขดาว
ขาวมันไกตอนไหหลำ
ขาวหนาเปดยาง – หมูแดง
ขาวเหนียวสมตำ – คอหมูยาง / ไกยาง
ผัดไทยกุงสด
หอยแมลงภูทอด
กระเพาะปลา
ขาวขาหมูผักฉอยกอน - หมั�นโถว

5,750
7,500
5,000
5,500
7,250
6,000
5,000
6,000
6,250
6,250
5,500
5,500
6,500
6,250
8,500
5,500
9,750
8,000

MENU

CHEF STATION CLASSIC

MAIN DISH

***ราคาที่แสดง ตอ 50 ที่ ตอซุม ***
ขนมจ�นแกงตางๆ (เลือกได 2 รายการ)
7,000
น้ำยา / น้ำเง�้ยว / น้ำพร�ก / ซาวน้ำ
แกงเข�ยวหวาน (ไก/ หมู/ ลูกช��นปลากราย)
ขนมผักกาดทอด
4,750
ขนมผักกาดผัด
5,000
เนื้อตุน
6,000
ขาวตมปลา
7,750
ขาวตมปลาทรงเคร�่อง
8,000
ขามตมรวมมิตร
7,750
ขาวตมรวมมิตรทรงเคร�่อง
8,000
โจก (หมู/ไก) - ไข – ปาทองโก
6,000
โจกปลากะพง - ไข – ปาทองโก
7,750
พาสตา (ซอสคร�มแฮมและเห็ด/ ซอสมะเข�อเทศ) 8,000
ขาแกะ (3 ขา=100ที่)
17,000
ขาแฮมรมควัน (1ชา = 100 ที่)
16,000
salad Bar
5,000
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CHEF STATION CLASSIC

DESSERT
***ราคาที่แสดง ตอ 50 ที่ ตอซุม ***
ซุม : ขนมหวานเย็นใจ

เลือกได 2 เมนู
ชุดจ้ำบะ (ขนมปง ,มันเช�่อม ,ขาวโพด)
ทับทิมกรอบ
เฉากวยน้ำเช�่อม
ลอดชองน้ำกะทิ
ลอดชองสิงคโปร
เตาฮวยฟรุตสลัด
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวเหนียวทุเร�ยน
ขาวเหนียวมะมวง

ซุม : ขนมหวานละมัย

เลือกได 2 เมนู
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไขเตา
ครองแครงกะทิ
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
กลวยบวชช�
ฟกทอดแกงบวด
เผือกแกงบวด
ขนมไทย
ขนมตม
ขนมตาล
ขนมถั�วแปบ

3,500

3,500
4,750
6,250
8,500
3,500
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CHEF STATION CLASSIC

DESSERT
***ราคาที่แสดง ตอ 50 ที่ ตอซุม ***
ซุม : เมนูไอศกร�ม
เลือกได 2 เมนู
ไอศกร�มโยเกิรต

3,500

(บลูเบอรร�่/ พีช/ สตรอเบอรร�่/ มะมวง)

ไอศกร�ม
(วานิลลา/ กาแฟ/ กะทิสด/ ช�อกโกแลต/ สตรอเบอรร�่)

ไอกร�มทุเร�ยน

4,750

DRINK

1.น้ำดื่มขวดสีฟา (ขนาด 500 ml)
2.น้ำอัดลม+น้ำดื่ม
3.น้ำสมุนไพร 2 รายการ+น้ำอัดลม+น้ำดื่ม
4.น้ำสมุนไพร 4 รายการ + น้ำอัดลม + โซดา + น้ำดื่ม

น้ำสมุนไพร :
น้ำลำไย /น้ำตะไคร/น้ำกระเจ�๊ยบ /น้ำมะตูม/ น้ำเกกฮวย /
น้ำชามะนาว/ น้ำพันซสีฟา /น้ำพันซผลไมรวม

น้ำอัดลม :
โคก/ แฟนตาน้ำแดง/ แฟนตาน้ำเข�ยว/ แฟนตาน้ำสม

1,250
3,000
3,500
4,000

