ชุดมงคล 9 รูป
พิเศษเพียง 13,000
จากราคาปกติ 13,895

แพ็กเกจ ชุดมงคล
สำหรับเลี้ยงพระ 9 รูป

เมนูคาว 6 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ขาวหอมมะลิออรแกนิค / ขาวไรซเบอร�่
ขาวกลองหอมมะลิ เลือกได 1 รายการ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
ชาจ�นรอน
น้ำดื่ม

สิ�งที่รวมในแพ็กเกจ
1 ชุดภาชนะและภัตตาหารจัดแบบวง 2 วง หร�อแบบโตก
(สำหรับพระภิกษุ 9 รูป)
2 ชุดกี๋น้ำพระ จำนวน 9 ชุด
3 ชุดพระพ�ทธพระภูมิ จำนวน 2 ชุด
(หากตองการเพิ�มคิดชุดละ 300 บาท/ชุด)
: หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จำนวนที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดทานละ 1,400 บาท
เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก 70 บาท และเมนูทะเล 100 บาท/ทาน
เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ทาน
ราคาแพ็กเกจนี้เปนราคาสำหรับเลี้ยงพระเพล
กรุณาสั�งจองและชำระมัดจำการจัดงาน 50% ลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ
ราคาแพ็กเกจนี้เปนราคาจัดงานในเขตกรุงเทพฯและปร�มณฑล (นอกเขตพื้นที่มีคาใชจายเพิ�มเติมตามระยะทาง)
หากกรณีจัดงานชั�น 2 ข��นไป และไมมีลิฟตคิด service charge 20% จากแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจรวม VAT แลว
หากตองการชุดโตะสำหรับทานอาหาร เต็นท พัดลม (มีคาใชจายเพิ�มเติมจากแพ็กเกจ)
ระยะเวลาใหบร�การมาตรฐาน 3 ชม. หากเกินเวลาคิดคาลวงเวลา 10% ตอชั�วโมง จากยอดคาใชจายการจัดงาน

เมนูแนะนํา

ชุดมงคล 9 รูป

ชุดมงคล
SET 1.
ทอดมันปลากราย
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
น้ำพร�กกุงสด - ผักสด
ผัดเผ็ดพร�กไทยออนหมู
เปดยาง- หมูแดง
แกงสมผักรวมเนื้อปลาชอนทอด
ทับทิมกรอบ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำเกกฮวย/ชาจ�นรอน/น้ำดื่ม

SET 2.
ขนมจ�บนึ่ง
ลาบเปดยางสีฟา
น้ำพร�กลงเร�อ-ไขเค็ม-ปลาดุกฟ�-ผักสด
ดอกกะหล่ำผัดเบคอน
วุนเสนผัดแบบไทย
แกงปาไก
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำมะตูม/ชาจ�นรอน/น้ำดื่ม

เมนูแนะนํา

ชุดมงคล 9 รูป

ชุดมงคล
SET 3.
ปลาทอดขมิ�น
ยำถั�วพ�
หลนปูไขทะเล - ผักสด
ไกอบเกียมบวยแขนงคะนา
หมูพะโล - ไขพะโล
แกงสมชะอม - กุงสด
ขนมกลวย
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำกระเจ�๊ยบ/ชาจ�นรอน/น้ำดื่ม

SET 4.
ไกตะไคร
ยำคอหมูยาง
น้ำพร�กกะป-ปลาทูทอด-ผักสด
ถั�วลันเตาผัดลูกช��นกุง
แกงจ�ดรากบัวซ�่โครงหมูตุนยาจ�น
แกงเข�ยวหวานลูกช��นปลากราย
บัวลอยเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำตะไคร/ชาจ�นรอน/น้ำดื่ม

MENU

ชุดมงคล 9 รูป

ทานเลน

ยำ/พลา/สลัด

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุง
แฮกึ้น
ปูจา
ปลาทอดขมิ�น
ขนมจ�บนึ่งสีฟา
ขนมจ�บไก
หมี่กรอบทรงเคร�่อง
หมี่กะทิกุงสด
ปอเปยะทอด
ปกไกทอดพร�กเกลือ
หมูตะไคร
ไกตะไคร
ไขตุนทรงเคร�่อง
ไขลูกเขย
ไกเทอร�ยากิทรงเคร�่อง
ไกจอทอด
ไกทอดงาดำ

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ยำถั�วพ�
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
ยำไสกรอก
ยำคอหมูยาง
ยำวุนเสนกุงสดหมูสับ
ยำใหญ
ลาบเปดยางสีฟา
ลาบไก
ลาบหมู
สลัดผักรวมมิตร
สลัดไกอบ +ไข
น้ำสลัดสามารถเลือกได 2 รายการ
น้ำสลัดแบบขน/ ใส/ อิตาเลี่ยน/
เทาซันไอรแลนด/ ฝรั�งเศส

เคร�่องจ��ม น้ำพร�ก/หลน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
น้ำพร�กออง+แคปหมู
น้ำพร�กหนุม+ไขมะตูม
น้ำพร�กกุงสด
น้ำพร�กไขปู
น้ำพร�กกะป+ปลาทูทอด
น้ำพร�กลงเร�อ+ไขเค็ม+ปลาดุกฟ�
หลนไขปูทะเล
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนเตาเจ�้ยว
กะปคั�ว
** แถมฟร� ผักสด ในทุกเมนูน้ำพร�ก **

MENU

ชุดมงคล 9 รูป

จานผัด

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม (หมู/ไก/หมูแดง/เตาหู)
ผัดคะนาฮองกง (ปลาเค็ม/หมูกรอบ)
ดอกกะหล่ำผัด (เบคอน/หมู/ไก)
ผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่ (หมู/ไก)
ผัดเปร�้ยวหวาน (หมู/ไก/เตาหู)
ถั�วลันเตาหวานผัด (หมู/ไก/เตาหู/ลูกช��นกุง)
ผัดเผ็ดพร�กไทยออน (หมู/ไก)
ปกไกเหลาแดงแขนงคะนา
ไกผัดข�งเห็ดหูหนู
ผัดพร�กข�งหมูกรอบไขเค็ม
ไกอบเกียมบวยแขนงคะนา
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

จานพิเศษ

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ยำทะเลรวมมิตร
พลากุง
พลาปลาหมึก
หมูพะโล - ไขพะโล
ขาหมู - หมั�นโถว
เปดยางสามรส
เปดยาง - หมูแดง
ผัดโปยเซ�ยน
ผัดจับฉายไหหลำ
ปลาผัดพร�กไทยดำ
ปลาทอดราดซอสมะขาม
เนื้อปลาผัดเตาซ�่

เนื้อปลาสามรส
วุนเสนผัดแบบไทย
กุงอบซอสเกียมบวย - แขนงคะนา
ทะเลผัดฉา
ทะเลผัดผงกะหร�่
ตมขาทะเล
ตมยำทะเล
ตมแซบซ�่โครงออนหมู
แกงพร�กข��หนูสวนเนื้อนอง
หอหมกปลาชอน
แกงจ�ดรากบัวซ�่โครงหมูตุนยาจ�น
เปดตุนมะนาวดอง
แกงจ�ดปลาหมึกสอดไส

MENU

ชุดมงคล 9 รูป

ตม/แกง

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ตมขา (หมู/ไก)
ตมยำเห็ด (หมู/ไก/ขาหมู)
ตมโคลงปลาดุกยาง
แกงเทโพหมู
แกงคั�วเนื้อกุงสับปะรด
แกงพร�กข��หนูหมูแดง
แกงสมชะอมทอดกุงสด
แกงสมผักรวมปลาชอนทอด
แกงเข�ยวหวาน (หมู/ไก/ลูกช��นปลากราย)
แกงปา (หมู/ไก/ลูกช��นปลากราย)
แกงไตปลา
แกงมัสมั�น (ไก/หมู/เนื้อ)
แกงจ�ดลูกช��นหมู (สาหราย/ผักโสภณ)
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
แกงจ�ดตำลึงหมูสับ
แกงจ�ดลูกช��นกุงผักกาดขาว
แกงจ�ดเยื่อไผไกตุน
แกงเลียงกุงสด
แกงเลียงไกฉีก

MENU

ชุดมงคล 9 รูป

ขนมหวาน

: สามารถเลือกได 1 รายการ
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไขเตา
ครองแครงกะทิ
กลวยบวดช�
แกงบวดฟกทอง
: สามารถเลือกได 1 รายการ
แกงบวดเผือก
น้ำลำไย
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
น้ำกระเจ�๊ยบ
สาคูเม็ดบัว
น้ำตะไคร
ทับทิมกรอบ
น้ำมะตูม
เฉากวยน้ำเช�่อม
ลอดชองน้ำกะทิ
น้ำเกกฮวย
ลอดชองสิงคโปร
น้ำชามะนาว
ขาวเหนียวมะมวง
น้ำพันซสีฟา
ขาวเหนียวสังขยา
น้ำพันซผลไมรวม
ฝอยทอง
น้ำอัดลม
ทองหยิบ
*** น้ำเปลา/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***
เม็ดขนุน
ทองหยอด
ขนมชั�น
ขนมใสไส
ขนมตาล
ขนมกลวย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมตม
เปยกปูนกะทิสด
ตะโกเผือก
ไอติมคละรส
เคกรวมรส
*** ผลไมรวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

เคร�่องดื่ม

ชุดศิร�มงคล
พิเศษเพียง 25,500
จากราคาปกติ 27,095

แพ็กเกจ ชุดศิร�มงคล 1

สำหรับแขก 30 ทาน (รวมพระจัดแบบวง 9 รูป)
เมนูออกราน 1 รายการ
เมนูคาว 6 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ขาวหอมมะลิออรแกนิค/ ขาวไรซเบอร�่
ขาวกลองหอมมะลิ 1 รายการ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
ชาจ�นรอน
น้ำดื่ม

สิ�งที่รวมในแพ็กเกจ
1 ชุดภาชนะและภัตตาหารจัดแบบวง 2 วง สำหรับพระภิกษุ 9 รูป
(หากตองการจัดแบบโตก คิดเพิ�มชุดละ 300 บาท/ชุด)

2 ชุดพระพ�ทธพระภูมิ จำนวน 2 ชุด
3
4
5
6
7

(หากตองการเพิ�มคิดชุดละ 200 บาท/ชุด)

โตะตั�งไลนอาหาร/บารน้ำ พรอมผาคลุมโตะ
อ�ปกรณในการทาน จาน ชอน สอม แกวน้ำดื่ม
น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน
ผูควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุก พนักงานเคลียรอ�ปกรณ
ดอกไม และอ�ปกรณตกแตง บนโตะตั�งไลนอาหาร

: หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดทานละ 800 บาท
เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก 70 บาทและเมนูทะเล 100 บาท/ทาน
เพิ�มออกรานมากกวา 1ซุม คิดเพิ�ม 120 บาท/ทาน
เพิ�มรายการน้ำสมุนไพร คิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ทาน
ชุดขันโตกคิดคาเชาเพิ�มชุดละ 300 บาท/ชุด
กรุณาสั�งจองและชำระมัดจำการจัดงาน 50% ลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ
ราคาแพ็กเกจนี้เปนราคาจัดงานในเขตกรุงเทพฯและปร�มณฑล (นอกเขตพื้นที่มีคาใชจายเพิ�มเติมตามระยะทาง)
หากกรณีจัดงานชั�น 2 ข��นไป และไมมีลิฟตคิด service charge 20% จากแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจรวม VAT แลว
หากตองการชุดโตะสำหรับทานอาหาร เต็นท พัดลม (มีคาใชจายเพิ�มเติมจากแพ็กเกจ)
ระยะเวลาใหบร�การมาตรฐาน 3 ชม. หากเกินเวลาคิดคาลวงเวลา 10% ตอชั�วโมง จากยอดคาใชจายการจัดงาน

MENU

ชุดศิร�มงคล

เมนูออกราน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
เกี๊ยวกรอบ
ปอเปยะสด
เตาหูทอด - เผือกทอด
หมูสะเตะ
ไกสะเตะ
เกี๊ยวหมูแดง
เกี๊ยวกุงน้ำ
ขาวมันไกตอนไหหลำ
ขาวหนาไกราชวงศ - ไขดาว
ขนมผักกาดทอด

ทานเลน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุง
แฮกึ้น
ปูจา
ปลาทอดขมิ�น
ขนมจ�บนึ่งสีฟา
ขนมจ�บไก
หมี่กรอบทรงเคร�่อง
หมี่กะทิกุงสด
ปอเปยะทอด
ปกไกทอดพร�กเกลือ
หมูตะไคร
ไกตะไคร
ไกจอทอด
ไขตุนทรงเคร�่อง
ไขลูกเขยทรงเคร�่อง
ไกทอดงาดำ

MENU

ชุดศิร�มงคล

ยำ/พลา/สลัด
: สามารถเลือกได 1 รายการ
ยำถั�วพ�
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
ยำไสกรอก
ยำคอหมูยาง
ยำวุนเสนกุงสดหมูสับ
ยำใหญ
ลาบเปดยางสีฟา
ลาบไก
ลาบหมู
สลัดผักรวมมิตร
สลัดไกอบ + ไข
น้ำสลัดสามารถเลือกได 2 รายการ
น้ำสลัดแบบขน/ น้ำสลัดแบบใส
น้ำสลัดแบบฝรั�งเศส/ แบบอิตาเลียน
น้ำสลัดแบบเทาซันไอรแลนด

เคร�่องจ��ม น้ำพร�ก/หลน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
น้ำพร�กออง + แคปหมู
น้ำพร�กหนุม + ไขมะตูม
น้ำพร�กกุงสด
น้ำพร�กไขปู
น้ำพร�กกะป + ปลาทูทอด
น้ำพร�กลงเร�อ + ไขเค็ม + ปลาดุกฟ�
หลนไขปูทะเล
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนเตาเจ�้ยว
กะปคั�ว
** แถมฟร� ผักสด ในทุกเมนูน้ำพร�ก **

MENU

ชุดศิร�มงคล

จานผัด

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม (หมู/ไก/หมูแดง/เตาหู)
ผัดคะนาฮองกง (ปลาเค็ม/หมูกรอบ)
ดอกกะหล่ำผัด (เบคอน/หมู/ไก)
ผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่ (หมู/ไก)
ผัดเปร�้ยวหวาน (หมู/ไก/เตาหู)
ถั�วลันเตาหวานผัด (หมู/ไก/เตาหู/ลูกช��นกุง)
ผัดเผ็ดพร�กไทยออน (หมู/ไก)
ปกไกเหลาแดงแขนงคะนา
ไกผัดข�งเห็ดหูหนู
ผัดพร�กข�งหมูกรอบไขเค็ม
ไกอบเกียมบวยแขนงคะนา
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

จานพิเศษ

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ยำทะเลรวมมิตร
พลากุง
พลาปลาหมึก
หมูพะโล - ไขพะโล
ขาหมู - หมั�นโถว
เปดยางสามรส
เปดยาง - หมูแดง
ผัดโปยเซ�ยน
ผัดจับฉายไหหลำ
ปลาผัดพร�กไทยดำ
ปลาทอดราดซอสมะขาม
เนื้อปลาผัดเตาซ�่

เนื้อปลาสามรส
วุนเสนผัดแบบไทย
กุงอบซอสเกียมบวย - แขนงคะนา
ทะเลผัดฉา
ทะเลผัดผงกะหร�่
ตมขาทะเล
ตมยำทะเล
ตมแซบซ�่โครงออนหมู
แกงพร�กข��หนูสวนเนื้อนอง
หอหมกปลาชอน
แกงจ�ดรากบัวซ�่โครงหมูตุนยาจ�น
เปดตุนมะนาวดอง
แกงจ�ดปลาหมึกสอดไส

MENU

ชุดศิร�มงคล

ตม/แกง

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ตมขา (หมู/ไก)
ตมยำเห็ด (หมู/ไก/ขาหมู)
ตมโคลงปลาดุกยาง
แกงเทโพหมู
แกงคั�วเนื้อกุงสับปะรด
แกงพร�กข��หนูหมูแดง
แกงสมชะอมทอดกุงสด
แกงสมผักรวมปลาชอนทอด
แกงเข�ยวหวาน (หมู/ไก/ลูกช��นปลากราย)
แกงปา (หมู/ไก/ลูกช��นปลากราย)
แกงไตปลา
แกงมัสมั�น (ไก/หมู/เนื้อ)
แกงจ�ดลูกช��นหมู (สาหราย/ผักโสภณ)
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
แกงจ�ดตำลึงหมูสับ
แกงจ�ดลูกช��นกุงผักกาดขาว
แกงจ�ดเยื่อไผไกตุน
แกงเลียงกุงสด
แกงเลียงไกฉีก

MENU

ชุดศิร�มงคล

ขนมหวาน

: สามารถเลือกได 1 รายการ
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไขเตา
กลวยบวดช�
แกงบวดฟกทอง
: สามารถเลือกได 1 รายการ
แกงบวดเผือก
น้ำลำไย
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
น้ำกระเจ�๊ยบ
ครองแครงกะทิ
น้ำตะไคร
ทับทิมกรอบ
น้ำมะตูม
เฉากวยน้ำเช�่อม
ลอดชองน้ำกะทิ
น้ำเกกฮวย
ลอดชองสิงคโปร
น้ำชามะนาว
ขาวเหนียวหนากุง
น้ำพันซสีฟา
ขาวเหนียวสังขยา
น้ำพันซผลไมรวม
ฝอยทอง
ทองหยิบ
น้ำอัดลม
เม็ดขนุน
*** น้ำเปลา/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***
ทองหยอด
ขนมชั�น
ขนมใสใส
ขนมตาล
ขนมกลวย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมตม
เปยกปูนกะทิสด
***ไอกร�มทุเร�ยนคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 60 บาท/ทาน ***
ตะโกเผือก
***ขาวเหนียวทุเร�ยน คิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 100 บาท/ทาน***
ไอติมคละรส
***ขาวเหนียวมะมวงคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 120บาท/ทาน***
เคกรวมรส
*** ผลไมรวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

เคร�่องดื่ม

เมนูแนะนํา

ชุดศิร�มงคล

ชุดศิร�มงคล
SET 1.

เมนูออกราน :
เกี๊ยวกุงน้ำ
ไขลูกเขยทรงเคร�่อง
ลาบเปดยางสีฟา
หลนแหนม - ผักสด
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
ตมยำทะเล
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
ปลากร�มไขเตา
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2.

เมนูออกราน :
เตาหูทอด - เผือกทอด
ปลาทอดขมิ�น
ยำถั�วพ�
น้ำพร�กลงเร�อ - ไขเค็ม -ปลาดุกฟ� - ผักสด
คะนาฮองกงผัดปลาเค็ม
เปดตุนมะนาวดอง
แกงไตปลา
ทับทิมกรอบ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

เมนูแนะนํา

ชุดศิร�มงคล

ชุดศิร�มงคล
SET 3.

เมนูออกราน :
ปอเปยะสด
แฮกึ้น
ยำวุนเสนกุงสดหมูสับ
น้ำพร�กไขปู-ผักสด
ไกผัดเผ็ดพร�กไทยออน
เนื้อปลาสามรส
แกงเทโพหมู
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 4.

เมนูออกราน :
เกี๊ยวกรอบ
หมูตะไคร
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
น้ำพร�กกะป-ปลาทูทอด-ผักสด
ถั�วลันเตาหวานผัดลูกช��นกุง
เนื้อปลาผัดเตาซ�่
ตมขาไก
ครองแครงกะทิ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

ชุดศิร�มงคล
พิเศษเพียง 40,000
จากราคาปกติ 42,825

แพ็กเกจ ชุดศิร�มงคล 2

สำหรับแขก 50 ทาน (รวมพระจัดแบบวง 9 รูป)
เมนูออกราน 1 รายการ
เมนูคาว 6 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ขาวหอมมะลิออรแกนิค/ ขาวไรซเบอร�่
ขาวกลองหอมมะลิ 1 รายการ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
ชาจ�นรอน
น้ำดื่ม

สิ�งที่รวมในแพ็กเกจ
1 ชุดภาชนะและภัตตาหารจัดแบบวง 2 วง สำหรับพระภิกษุ 9 รูป
(หากตองการจัดแบบโตก คิดเพิ�มชุดละ 300 บาท/ชุด)

2 ชุดพระพ�ทธพระภูมิ จำนวน 2 ชุด
3
4
5
6
7

(หากตองการเพิ�มคิดชุดละ 200 บาท/ชุด)

โตะตั�งไลนอาหาร/บารน้ำ พรอมผาคลุมโตะ
อ�ปกรณในการทาน จาน ชอน สอม แกวน้ำดื่ม
น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน
ผูควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุก พนักงานเคลียรอ�ปกรณ
ดอกไม และอ�ปกรณตกแตง บนโตะตั�งไลนอาหาร

: หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดทานละ 700 บาท
เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก 70 บาทและเมนูทะเล 100 บาท/ทาน
เพิ�มออกรานมากกวา 1ซุม คิดเพิ�ม 120 บาท/ทาน
เพิ�มรายการน้ำสมุนไพร คิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ทาน
ชุดขันโตกคิดคาเชาเพิ�มชุดละ 300 บาท/ชุด
กรุณาสั�งจองและชำระมัดจำการจัดงาน 50% ลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ
ราคาแพ็กเกจนี้เปนราคาจัดงานในเขตกรุงเทพฯและปร�มณฑล (นอกเขตพื้นที่มีคาใชจายเพิ�มเติมตามระยะทาง)
หากกรณีจัดงานชั�น 2 ข��นไป และไมมีลิฟตคิด service charge 20% จากแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจรวม VAT แลว
หากตองการชุดโตะสำหรับทานอาหาร เต็นท พัดลม (มีคาใชจายเพิ�มเติมจากแพ็กเกจ)
ระยะเวลาใหบร�การมาตรฐาน 3 ชม. หากเกินเวลาคิดคาลวงเวลา 10% ตอชั�วโมง จากยอดคาใชจายการจัดงาน

MENU

ชุดศิร�มงคล

เมนูออกราน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
เกี๊ยวกรอบ
ปอเปยสด
เตาหูทอด - เผือกทอด
หมูสะเตะ
ไกสะเตะ
เกี๊ยวหมูแดง
เกี๊ยวกุงน้ำ
ขาวมันไกตอนไหหลำ
ขาวหนาไกราชวงศ - ไขดาว
ขนมผักกาดทอด

ทานเลน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุง
แฮกึ้น
ปูจา
ปลาทอดขมิ�น
ขนมจ�บนึ่งสีฟา
ขนมจ�บไก
หมี่กรอบทรงเคร�่อง
หมี่กะทิกุงสด
ปอเปยะทอด
ปกไกทอดพร�กเกลือ
หมูตะไคร
ไกตะไคร
ไกจอทอด
ไขตุนทรงเคร�่อง
ไขลูกเขยทรงเคร�่อง
ไกทอดงาดำ

MENU

ชุดศิร�มงคล

ยำ/พลา/สลัด
: สามารถเลือกได 1 รายการ
ยำถั�วพ�
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
ยำไสกรอก
ยำคอหมูยาง
ยำวุนเสนกุงสดหมูสับ
ยำใหญ
ลาบเปดยางสีฟา
ลาบไก
ลาบหมู
สลัดผักรวมมิตร
สลัดไกอบ + ไข
น้ำสลัดสามารถเลือกได 2 รายการ
น้ำสลัดแบบขน/ น้ำสลัดแบบใส
น้ำสลัดแบบฝรั�งเศส/ แบบอิตาเลียน
น้ำสลัดแบบเทาซันไอรแลนด

เคร�่องจ��ม น้ำพร�ก/หลน
: สามารถเลือกได 1 รายการ
น้ำพร�กออง + แคปหมู
น้ำพร�กหนุม + ไขมะตูม
น้ำพร�กกุงสด
น้ำพร�กไขปู
น้ำพร�กกะป + ปลาทูทอด
น้ำพร�กลงเร�อ + ไขเค็ม + ปลาดุกฟ�
หลนไขปูทะเล
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนเตาเจ�้ยว
กะปคั�ว
** แถมฟร� ผักสด ในทุกเมนูน้ำพร�ก **

MENU

ชุดศิร�มงคล

จานผัด

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม (หมู/ไก/หมูแดง/เตาหู)
ผัดคะนาฮองกง (ปลาเค็ม/หมูกรอบ)
ดอกกะหล่ำผัด (เบคอน/หมู/ไก)
ผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่ (หมู/ไก)
ผัดเปร�้ยวหวาน (หมู/ไก/เตาหู)
ถั�วลันเตาหวานผัด (หมู/ไก/เตาหู/ลูกช��นกุง)
ผัดเผ็ดพร�กไทยออน (หมู/ไก)
ปกไกเหลาแดงแขนงคะนา
ไกผัดข�งเห็ดหูหนู
ผัดพร�กข�งหมูกรอบไขเค็ม
ไกอบเกียมบวยแขนงคะนา
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต

จานพิเศษ

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ยำทะเลรวมมิตร
พลากุง
พลาปลาหมึก
หมูพะโล - ไขพะโล
ขาหมู - หมั�นโถว
เปดยางสามรส
เปดยาง - หมูแดง
ผัดโปยเซ�ยน
ผัดจับฉายไหหลำ
ปลาผัดพร�กไทยดำ
ปลาทอดราดซอสมะขาม
เนื้อปลาผัดเตาซ�่

เนื้อปลาสามรส
วุนเสนผัดแบบไทย
กุงอบซอสเกียมบวย - แขนงคะนา
ทะเลผัดฉา
ทะเลผัดผงกะหร�่
ตมขาทะเล
ตมยำทะเล
ตมแซบซ�่โครงออนหมู
แกงพร�กข��หนูสวนเนื้อนอง
หอหมกปลาชอน
แกงจ�ดรากบัวซ�่โครงหมูตุนยาจ�น
เปดตุนมะนาวดอง
แกงจ�ดปลาหมึกสอดไส

MENU

ชุดศิร�มงคล

ตม/แกง

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ตมขา (หมู/ไก)
ตมยำเห็ด (หมู/ไก/ขาหมู)
ตมโคลงปลาดุกยาง
แกงเทโพหมู
แกงคั�วเนื้อกุงสับปะรด
แกงพร�กข��หนูหมูแดง
แกงสมชะอมทอดกุงสด
แกงสมผักรวมปลาชอนทอด
แกงเข�ยวหวาน (หมู/ไก/ลูกช��นปลากราย)
แกงปา (หมู/ไก/ลูกช��นปลากราย)
แกงไตปลา
แกงมัสมั�น (ไก/หมู/เนื้อ)
แกงจ�ดลูกช��นหมู (สาหราย/ผักโสภณ)
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
แกงจ�ดตำลึงหมูสับ
แกงจ�ดลูกช��นกุงผักกาดขาว
แกงจ�ดเยื่อไผไกตุน
แกงเลียงกุงสด
แกงเลียงไกฉีก

MENU

ชุดศิร�มงคล

ขนมหวาน

: สามารถเลือกได 1 รายการ
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไขเตา
กลวยบวดช�
แกงบวดฟกทอง
: สามารถเลือกได 1 รายการ
แกงบวดเผือก
น้ำลำไย
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
น้ำกระเจ�๊ยบ
ครองแครงกะทิ
น้ำตะไคร
ทับทิมกรอบ
น้ำมะตูม
เฉากวยน้ำเช�่อม
น้ำเกกฮวย
ลอดชองน้ำกะทิ
ลอดชองสิงคโปร
น้ำชามะนาว
ขาวเหนียวหนากุง
น้ำพันซสีฟา
ขาวเหนียวสังขยา
น้ำพันซผลไมรวม
ฝอยทอง
ทองหยิบ
น้ำอัดลม
เม็ดขนุน
*** น้ำเปลา/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***
ทองหยอด
ขนมชั�น
ขนมใสใส
ขนมตาล
ขนมกลวย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมตม
เปยกปูนกะทิสด
***ไอกร�มทุเร�ยนคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 60 บาท/ทาน ***
ตะโกเผือก
***ขาวเหนียวทุเร�ยน คิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 100 บาท/ทาน***
ไอติมคละรส
***ขาวเหนียวมะมวงคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 120บาท/ทาน***
เคกรวมรส
*** ผลไมรวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

เคร�่องดื่ม

เมนูแนะนํา

ชุดศิร�มงคล

ชุดศิร�มงคล 2
SET 1.

เมนูออกราน :
เกี๊ยวกุงน้ำ
ไขลูกเขยทรงเคร�่อง
ลาบเปดยางสีฟา
หลนแหนม - ผักสด
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
ตมยำทะเล
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
ปลากร�มไขเตา
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2.

เมนูออกราน :
เตาหูทอด - เผือกทอด
ปลาทอดขมิ�น
ยำถั�วพ�
น้ำพร�กลงเร�อ - ไขเค็ม -ปลาดุกฟ� - ผักสด
คะนาฮองกงผัดปลาเค็ม
เปดตุนมะนาวดอง
แกงไตปลา
ทับทิมกรอบ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม
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SET 3.

เมนูออกราน :
ปอเปยะสด
แฮกึ้น
ยำวุนเสนกุงสดหมูสับ
น้ำพร�กไขปู-ผักสด
ไกผัดเผ็ดพร�กไทยออน
เนื้อปลาสามรส
แกงเทโพหมู
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 4.

เมนูออกราน :
เกี๊ยวกรอบ
หมูตะไคร
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
น้ำพร�กกะป-ปลาทูทอด-ผักสด
ถั�วลันเตาหวานผัดลูกช��นกุง
เนื้อปลาผัดเตาซ�่
ตมขาไก
ครองแครงกะทิ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
ขาวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

