PRIVATE MEETING
พิเศษเพียง 19,750
จากราคาปกติ 21,375

จัดเสิรฟ ชุดถาดญี่ปุน
สำหรับ 25 ทาน
เมนูทานเลน 1 รายการ
เมนูคาว 2 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
น้ำดื่ม

สิ�งที่รวมในแพ็กเกจ
1 โตะตั�งไลนอาหาร/บารน้ำ พรอมผาคลุมโตะ
(ในกรณี เลือกการจัดงานแบบบุฟเฟต ออกราน)
2 อ�ปกรณในการทาน จาน ชอน สอม แกวน้ำดื่ม
3 น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน
4 ผูควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุก พนักงานเคลียรอ�ปกรณ
5 ดอกไม และอ�ปกรณตกแตง บนโตะอาหาร
: หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดทานละ 650 บาท
เพิ�มรายการอาหารทานเลน คิดเพิ�มเมนูละ 90 บาทและเมนูขาว/เสน คิดเพิ�มทานละ 180 บาท /ทาน
เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ทาน
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

PRIVATE MEETING

ทานเลน

: สามารถเลือกได 1 รายการ
เกี๊ยวกรอบ
ปกไกทอดพร�กเกลือ
ปอเปยะสด
ปอเปยะทอด
หมูสะเตะ
ไกสะเตะ
ขนมจ�บนึ่ง
ขนมจ�บทอด
เตาหูทอด
เผือกทอด
ไสกรอกอีสาน
ไสกรอกหอเบคอน
ถุงทอง
สาคูไสหมู
ทอดมันกุง
ทอดมันปลากราย
ไกเทอร�ยากิทรงเคร�่อง
ไกจอทอด
ไกทอดงาดำ

Deluxe set box

MENU

PRIVATE MEETING

ขาว

: สามารถเลือกได 1 รายการ
ขาวหนาไกราชวงศ - ไขดาว
ขาวมันไกตอน
ขาวอบไกคะนาน้ำมันหอย
ขาวขาหมูผักฉอยกอน
ขาวเปดยางสีฟา
ขาวหมูแดง
ขาวหมูกรอบ
ขาวอบเตาหูหมูแดง
ขาวอบหนําเลี๊ยบ
ขาวผัดอเมร�กัน
ขาวหมูกระเทียม
ขาวไกกระเทียม
ขาวคลุกกะป
ขาวผัดนาพร�กลงเร�อ
ขาวผัดนาพร�กเผา
ขาวผัดแฮม

เสน/ซุป

: สามารถเลือกได 1 รายการ
บะหมี่แหงราชวงศ
บะหมี่แหงอัศว�น
บะหมี่แหงราดหนาไกราชวงศ
บะหมี่แหงไกซอสเหลาแดง
ผัดไทยกุงสด
ขนมผักกาดผัด
โกยซ�หมี่
เกี๊ยวปลาน้ำราชวงศ
เกี๊ยวกุงน้ำ
เกี๊ยวน้ำหมูแดง
กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
เกาเหลาเย็นตาโฟ
กวยเตี๋ยวคลุกไก
กวยเตี๋ยวราดหนาปลากะพง
วุนเสนน้ำตมยำสูตรมะนาว
กวยเตี๋ยวราดหนาหมู/เนื้อ
กวยเตี๋ยวราดหนาหมูสับ/เนื้อสับ
สปาเกตตี้
(ซอสมะเข�อเทศ/ซอสแฮมและเห็ด)

MENU

PRIVATE MEETING

ขนมหวาน

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

เคร�่องดื่ม

เมนูแนะนํา

PRIVATE MEETING

ชุด PRIVATE MEETING
SET 1.
เกี๊ยวกรอบ
ขาวหนาไกราชวงศ - ไขดาว
เกาเหลาเย็นตาโฟ
ปลากร�มไขเตา
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำกระเจ�๊ยบ
น้ำดื่ม

SET 2.
ปอเปยะสด
ขาวมันไกตอน
เกี๊ยวกุงน้ำ
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำตะไคร
น้ำดื่ม

เมนูแนะนํา

PRIVATE MEETING

ชุด PRIVATE MEETING
SET 3.
ขนมจ�บนึ่ง
ขาวขาหมูผักฉอยกอน
วุนเสนน้ำตมยำหมูมะนาว
ทับทิมกรอบ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำมะตูม
น้ำดื่ม

SET 4.
ไกเทอร�ยากิทรงเคร�่อง
ขาวอบหนำเลี๊ยบ
เกี๊ยวปลาน้ำราชวงศ
บัวลอยเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำเกกฮวย
น้ำดื่ม

เมนูแนะนํา

PRIVATE MEETING

ชุด PRIVATE MEETING
SET 5.
ขนมจ�บทอด
ขาวคลุกกะป
ขนมผักกาดผัด
สาคูถั�วดำ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำลำไย
น้ำดื่ม

SET 6.
ปอเปยะทอด
ขาวผัดน้ำพร�กลงเร�อ
บะหมี่ราชวงศ
ขนมมันสำปะหลัง
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

PRIVATE BANQUET
พิเศษเพียง 22,500
จากราคาปกติ 24,125

จัดเสิรฟ ชุดถาดไม
สำหรับ 25 ทาน
เมนูคาว 5 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ขาวกลองหอมมะลิ 1รายการ
ขาวหอมมะลิออรแกนิค/ขาวไรซเบอร�่
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
น้ำดื่ม

สิ�งที่รวมในแพ็กเกจ
1 โตะตั�งไลนอาหาร/บารน้ำ พรอมผาคลุมโตะ
(ในกรณี เลือกการจัดงานแบบบุฟเฟต ออกราน)
2 อ�ปกรณในการทาน จาน ชอน สอม แกวน้ำดื่ม
3 น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน
4 ผูควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุก พนักงานเคลียรอ�ปกรณ
5 ดอกไม และอ�ปกรณตกแตง บนโตะอาหาร
: หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดทานละ 750 บาท
เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก 70 บาทและเมนูทะเล 100 บาท/ทาน
เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ทาน
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

PRIVATE BANQUET

ชุด PRIVATE BANQUET
SET 1.
ปลาทอดขมิ�น
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
ผัดพร�กข�งหมูกรอบไขเค็ม
วุนเสนผัดแบบไทย
แกงจ�ดเยื่อไผไกตุน
กลวยบวดช�
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2.
ไขลูกเขยทรงเคร�่อง
ลาบเปดยางสีฟา
ปลาเค็มผัดคะนาฮองกง
เนื้อปลาสามรส
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
แกงบวดเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำกระเจ�๊ยบ
น้ำดื่ม

เมนูแนะนํา

PRIVATE BANQUET

ชุด PRIVATE BANQUET
SET 3.
แฮกึ้น
ยำถั�วพ�
ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม
เนื้อปลาผัดพร�กไทยดำ
แกงเลียงกุงสด
ทับทิมกรอบ
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำมะตูม
น้ำดื่ม

SET 4.
ไกตะไคร
ยำวุนเสนกุงสดหมูสับ
หมูผัดเผ็ดพร�กไทยออน
เปดยางสามรส
แกงจ�ดลูกช��นหมูผักโสภณ
บัวลอยเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำเกกฮวย
น้ำดื่ม

MENU

PRIVATE BANQUET

ทานเลน

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

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

MENU

PRIVATE BANQUET

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
เนื้อปลาผัดพร�กไทยดำ
เนื้อปลาสามรส
เนื้อปลาผัดเตาซ�่

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

MENU

PRIVATE BANQUET

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 (หมู/เนื้อ)
แกงจ�ดลูกช��นหมู (สาหราย/ผักโสภณ)
แกงจ�ดเกียมฉายกระเพาะหมู
แกงจ�ดตำลึงหมูสับ
แกงจ�ดลูกช��นกุงผักกาดขาว
แกงจ�ดเยื่อไผไกตุน
แกงเลียงกุงสด
แกงเลียงไกฉีก

MENU

PRIVATE BANQUET

ขนมหวาน

: สามารถเลือกได 1 รายการ
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไขเตา
ครองแครงกะทิ
ขาวเหนียวดำปยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
กลวยบวดช�
แกงบวดฟกทอง
แกงบวดเผือก
ทับทิมกรอบ
เฉากวยน้ำเช�่อม
ลอดชองน้ำกะทิ
ลอดชองสิงคโปร
ขาวเหนียวหนากุง
ขาวเหนียวสังขยา
ขนมไทยรวมรส
ขนมชั�น
ขนมใสไส
ขนมตาล
ขนมกลวย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมตม
ขนมตะโกเผือก
ไอติมคละรส
เคกรวมรส

เคร�่องดื่ม

: สามารถเลือกได 1 รายการ
น้ำลำไย
น้ำกระเจ�๊ยบ
น้ำตะไคร
น้ำมะตูม
น้ำเกกฮวย
น้ำชามะนาว
น้ำพันซสีฟา
น้ำพันซผลไมรวม
น้ำอัดลม
*** น้ำเปลา/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***

***ไอกร�มทุเร�ยนคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 60 บาท/ทาน ***
***ขาวเหนียวทุเร�ยน คิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 100 บาท/ทาน***
***ขาวเหนียวมะมวงคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 120บาท/ทาน***
*** ผลไมรวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

PRIVATE VIP SET
พิเศษเพียง 21,000
จากราคาปกติ 22,475

จัดเสิรฟ ชุดจานเช�ง
สำหรับ 15 ทาน
เมนูคาว 5 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ขาวกลองหอมมะลิ 1รายการ
ขาวหอมมะลิออรแกนิค/ขาวไรซเบอร�่
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
น้ำดื่ม

สิ�งที่รวมในแพ็กเกจ
1 โตะตั�งไลนอาหาร/บารน้ำ พรอมผาคลุมโตะ
(ในกรณี เลือกการจัดงานแบบบุฟเฟต ออกราน)
2 อ�ปกรณในการทาน จาน ชอน สอม แกวน้ำดื่ม
3 น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน
4 ผูควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุก พนักงานเคลียรอ�ปกรณ
5 ดอกไม และอ�ปกรณตกแตง บนโตะอาหาร
: หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดทานละ 1,150 บาท
เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก 70 บาทและเมนูทะเล 100 บาท /ทาน
เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ทาน
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

PRIVATE BANQUET

ทานเลน

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

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

MENU

PRIVATE BANQUET

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
เนื้อปลากะพงผัดพร�กไทยดำ
เนื้อปลากะพงสามรส
เนื้อปลากะพงผัดเตาซ�่
เนื้อปลากะพงนึ่งบวย
เนื้อปลากะพงนึ่งซ�อิ�ว

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

MENU

PRIVATE BANQUET

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

PRIVATE BANQUET

ขนมหวาน

: สามารถเลือกได 1 รายการ
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไขเตา
ครองแครงกะทิ
ขาวเหนียวดำเปยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
กลวยบวดช�
แกงบวดฟกทอง
แกงบวดเผือก
ทับทิมกรอบ
เฉากวยน้ำเช�่อม
ลอดชองน้ำกะทิ
ลอดชองสิงคโปร
ขาวเหนียวหนากุง
ขาวเหนียวสังขยา
ขนมไทยรวมรส
ขนมชั�น
ขนมใสไส
ขนมตาล
ขนมกลวย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมตม
ขนมตะโกเผือก
ไอติมคละรส
เคกรวมรส

เคร�่องดื่ม

: สามารถเลือกได 1 รายการ
น้ำลำไย
น้ำกระเจ�๊ยบ
น้ำตะไคร
น้ำมะตูม
น้ำเกกฮวย
น้ำชามะนาว
น้ำพันซสีฟา
น้ำพันซผลไมรวม
น้ำอัดลม
*** น้ำเปลา/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***

***ไอกร�มทุเร�ยนคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 60 บาท/ทาน ***
***ขาวเหนียวทุเร�ยน คิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 100 บาท/ทาน***
***ขาวเหนียวมะมวงคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 120บาท/ทาน***
*** ผลไมรวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

เมนูแนะนํา

PRIVATE BANQUET

ชุด PRIVATE VIP SET
SET 1.
ปอเปยะสด
สลัดผักรวมมิตร
ไกอบเกียมบวย - แขนงคะนา
เนื้อปลากะพงนึ่งบวย
แกงสมชะอมกุงสด
ขนมใสไส
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำพันซผลไมรวม
น้ำดื่ม

SET 2.
หมี่กรอบทรงเคร�่อง
ยำถั�วพ�
ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม
เปดยาง - หมูแดง
แกงจ�ดเยื่อไผไกตุน
ขนมตาล
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำกระเจ�๊ยบ
น้ำดื่ม

เมนูแนะนํา

PRIVATE BANQUET

ชุด PRIVATE VIP SET
SET 3.
ทอดมันกุง
ยำใหญ
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
เนื้อปลากะพงนึ่งซ�อิ�ว
แกงจ�ดลูกช��นหมูสาหราย
บัวลอยเผือก
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำมะตูม
น้ำดื่ม

SET 4.
ขนมจ�บนึ่ง
สลัดไกอบ - ไขตม
ถั�วลันเตาหวานผัดลูกช��นกุง
กุงแมน้ำทอดกระเทียมแบบไทย
ตมโคลงปลาดุกยาง
ขนมตม
ผลไมรวมตามฤดูกาล
น้ำเกกฮวย
น้ำดื่ม

