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แกงเผ็ด-ต้มยา
1. แกงมัสมันเต้
่ าหู้
2. ต้มข่ายอดมะพร้าว
3. แกงคัวฟ
่ กั เขียวหมีก่ งึ
4. แกงเขียวหวานเห็ด
5. แกงหน่อไม้กบั ย่านาง
6. แกงคัวสั
่ ปปะรดถัว่
7. ต้มยาหัวปลี
8. แกงกรกะหรี-่ อาจาด
9. ต้มกะทิสายบัว
10. ต้มกะทิวนุ้ เส้น
11. แกงเลียงนพเก้า
12. แกงป่าผักรวม
13. แกงส้มผักรวม
14. ต้มยา 3 เห็ด
15. แกงฮังเลเต้าหู้
16. แกงไตปลา
17. แกงคัวหน่
่ อไม้ดอง
18. แกงคัวผั
่ กบุ้ง
19. แกงเผ็ดฟกั ทอง
20. ต้มกะทิขนุน

ผัดเผ็ด-ยา

ผัดจืด-แกงจืด

1. ผัดขิงฝอยเห็ดหูหนู
2. พะโล้หมีก่ ง่ึ เห็ดหอม
3. ผัดหน่อไม้น้ามันงา
4. ผัดจับฉ่ายแห้ง
5. ผัดพริกขิง
6. ผัดมะเขือยาวกับพริก
7. เต้าเจีย้ วหลน-ผักสด
8. ผัดเผ็ดหน่อไม้
9. ยาถัวพลู
่ โปรตีนเกษตร
10. ยาหัวปลีเห็ดฟาง
11. ยาเต้าหูก้ บั ผักสามสี
12. ยาผักบุ้งกรอบ
13. ยาผลไม้ทอดกรอบ
14. ยาแตงกวา
15. หลนเต้าหูย้ ้ี
16. ยาเห็ดไตปลาเทียม
17. ยามะเขือยาว
18. ยาวุน้ เส้นทรงเครื่อง
19. ยาเห็ดหิมะ
20. ผัดโปรตีนเกษตร
ใบกะเพรา

1. ตุ๋นกะหล่าปลีเห็ดหอม
2. ต้มจับฉ่าย
3. ผัดวุน้ เส้นเห็ดหูหนู
4. ผัดผักรวมเห็ดหอม
5. หมีก่ รอบฟองเต้าหู้
6. ผักสีส่ หายน้าแดง
7. ผัดโหง่วก้วย
8. เต้าหูท้ อดลูกเขย
9. ทอดมันข้าวโพด
10. แกงจืดหัวไชโป๊ถ ั ่วลิสง
11. ผัดเปรีย้ วหวาน
ลูกชิน้ กุง้
12. ต้มส้มสัปปะรดขิงฝอย
13. แกงจืดเห็ดสองกษัตริย์
14. แกงจืดมังกรคาบแก้ว
15. แกงจืดเต้าหูใ้ บตาลึง
16. ตุ๋นหน่อไม้
17. แกงจืดมะระยัดไส้
18. ซุปผัก
19. สตูผกั
20. ผัดผักกาดขาวน้าแดง

อาหารจานเดียว
1. สลัดผักทอด-ผักสด
2. ขนมจีนน้าพริก
3. ขนมจีนน้ายา
4. ส้มตาไทย-ข้าวมัน
5. ส้มตาผลไม้
6. เกีย๊ วกรอบราดหน้า
7. เส้นใหญ่ราดหน้า
8. ผัดหมีซ่ วั ่
9. โกยซีห่ มี่
10. ยากิโซบะเห็ดหอม
11. หมีก่ ะทิ
12. เส้นหมีผ่ กั พริกเผา
13. ก๋วยเตีย๋ วหลอด
14. ผัดไทย
15. ขนมผักกาด
16. เส้นหมีผ่ ดั ซีอ้วิ
17. ขนมหน่อไม้
18. ขนมเผือก
19. ขนมไส้ขา้ วเหนียว
20. ข้าวผัดทรงเครื่อง

เงื่อนไขการสัง่
* สังอาหารขั
่
น้ ต่าอย่างน้อย 50 ท่านขึน้ ไป
* จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ตท์ ่านละ 150 บาท
(เลือกอาหารคาว 4 อย่าง ขนมหวาน 1 อย่าง หรือ ผลไม้ 3 อย่าง)
* อาหารสามารถเลือกการปรุงเป็นอาหารมังสวิรตั หิ รืออาหารเจ
* จัดเตรียมอุปกรณ์-ภาชนะสาหรับบุฟเฟ่ตค์ รบชุด และมีพนักงานบริการ
* ค่าพาหนะ 1,000 บาท/ ปริมณฑลคิดตามระยะทาง (กรุณาสอบถาม)

ขนม-ของหวาน
1. บัวลอยเผือก
2. บัวลอยสามสี
3. ทับทิมกรอบ
4. ฟกั ทองแกงบวด
5. ลอดช่องสิงคโปร์
6. ลอดช่องแตงไทย
7.ข้าวเหนียวเปียก
ข้าวโพด
8. ข้าวเหนียวถัวด
่ า
9. กล้วยบวชชี
10. กล้วยไข่เชื่อม
11. ขนมถัวแปบ
่
12. วุน้ กะทิ
13. เต้าทึงเย็น
14. ขนมกล้วย
15. ขนมมัน
16. รวมมิตรกะทิ
17. ซาหริม่
18. แกงบวดสองเกลอ
19. ปากริมแขก
20. ปากริมไข่เต่า

