เมนูบ ุฟเฟ่ต์ ( Menu Buffet)
อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771

จัดเลี้ยงบ ุฟเฟ่ต์ (Buffet Set)
ใบเสนอราคา (quotation)
ชุ ด

ประเภทอาหารคาว

A
B
C
D

ประเภทของหวาน

ประเภทออเดิร์ฟ/

หรือ ผลไม้

ของคบเคีย้ ว

50 คน

4

1

-

150

145

140

5

1

-

180

175

170

6

1

-

215

210

200

6

2

3

250

245

230

ราคา / ท่าน (บาท)
100 คน
200 คนขึน้ ไป

หมายเหตุ: รับจัดแขก 50 ท่ านขึน้ ไป ( กรณีมีพระ นับแยกจากแขก )
อาหารทุกชุ ด พร้ อมข้ าวสวยหอมมะลิพร้ อม นา้ แข็ง-นา้ ดื่ม
กรณีต้องการเพิม่ อาหาร:
- ขนม หรื อ ผลไม้
รายการละ 30 บาท/ท่าน
- อาหารคาว
รายการละ 40 บาท/ท่าน
- อาหารออกร้าน
รายการละ 50 บาท/ท่าน

ชุ ดอาหารงานทาบุญเลีย้ งพระ และอาหารบุฟเฟ่ ต์
ราคา 180 บาท/ท่าน

กรณีต้องการเพิม่ เครื่องดื่ม:
-

น้ าสมุนไพร 2 ชนิด
30 บาท/ท่าน
น้ าอัดลม หรื อ น้ าสมุนไพร 2 ชนิด 40 บาท/ท่าน
น้ าอัดลม หรื อ น้ าสมุนไพร 2 ชนิด และโซดา 50 บาท/ท่าน

ค่ าบริการอืน่ ๆ:
ค่าพาหนะขั้นต้นเริ่ มที่ 1,000 บาท (คิดตามระยะทางและจานวนรถที่ใช้)
ค่าบริ การนอกเวลาทาการ 1,000 บาท/ชัว่ โมง
ค่าโต๊ะ+เก้าอี้+ผ้าคลุม 400 บาท/ชุด

- อาหารคาว 5อย่าง
- ขนม 1 อย่าง หรื อ ผลไม้สด3อย่าง
- ข้าวสวยหอมมะลิ / ขนมจีน
- ฟรี ! บริ การน้ าแข็ง-น้ าดื่ม
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่ม 02-5709903
ราคาที่นาเสนอเป็ นราคาสาหรับ 50ท่านขึ้นไป
(ราคาเดียวกันทั้งพระ-แขก ในรู ปแบบจัดพระวง+บุฟเฟ่ ต์)
Price food @ 2013

เมนูบ ุฟเฟ่ต์ ( Menu Buffet)
อร่ อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ ตามความนิยม

หมวดที่ 1
แกงจืด - ซ ุป

หมวดที่ 2
ยา - ลาบ

ไก่ตน๋ ุ มะนาวดอง
ไก่ตน๋ ุ ยาจีนเยื่อไผ่ 
แกงจืดลูกรอก 
แกงจืดเต้าหูส้ าหร่าย
แกงจืดเห็ด 3 กษัติรย์
แกงจืดหมูสบั ใบตาลึง
แกงจืดกะหลา่ ปลียดั ไส้
แกงจืดเห็ดเข็มทอง
แกงจืดผักกาดขาวลูกชิน้
แกงจืดกวางตุง้ กับไก่
แกงจืดแตงกวายัดไส้
แกงจืดมะระยัดไส้
แกงจืดรวมมิตร
แกงจืดสองกษัตรย์
แกงจืดหัวไช้เท้าหมูกงุ้
แกงจืดหน่อไม้ซี่โครงหมู
ไก่ตน๋ ุ มะนาวดอง
แกงจืดรวมมิตร
ซี่โครงหมูตน๋ ุ เห็ดหอม 
เยื่อไผ่ตน๋ ุ เห็ดหอมยาจีน
ซุปไก่/เนื้อ
ซุปกระเพาะปลาไก่เส้น
ซุปเห็ด
ซุปข้าวโพด
ไข่พะโล้หมู / น่องไก่ 
ต้มจับฉ่าย
ต้มจืดเลือดหมู
ต้มผักกาดดองซี่โครงหมู

ลาบหมู / ไก่ 
ยาหมูยอ
ยาไก่ยา่ ง
หมูยา่ งนา้ ตก 
เนื้อย่างนา้ ตก
ยาแหนมข้าวทอด
ยาหัวปลี
ยาถัว่ พูกงุ้ สด 
เมี่ยงหมู
เมี่ยงคะน้า
ยาปลาทูทรงเครื่อง
ยาใหญ่ 
ยาวุน้ เส้นทรงเครื่อง
ยาสามกรอบ
ยาไส้กรอก
ยาลูกชิน้ ปลา
ยาเห็ด 2 กษัตริย์
ยาเซี่ยงไฮ้
ยาหมูยา่ ง 
ยาปลาดุกฟู
ยารวมมิตร
หมูสะดุง้
ยาสี่สหาย
ยาฮันนีมนู
พล่ากุง้
พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
ส้มตาไทย-ข้าวเหนียว
ส้มตาไข่เค้ม-ข้าวเหนียว
ส้มตาปู -ข้าวเหนียว

หมวดที่ 3
แกงเผ็ด - ต้มยา

หมวดที่ 4
น้าพริก - หลน

พะแนงหมู/ไก่/เนื้อ
นา้ พริกกะปิ +ปลาทูทอด 
แกงเขียวหวานปลากราย  นา้ พริกลงเรือ เครื่องเคียง
แกงเขียวหวานหมู
นา้ พริกกุง้ สด
แกงเขียวหวานไก่ 
นา้ พริกมะขาม
แกงเขียวหวานปลาดุก
นา้ พริกปลาร้า
แกงเผ็ดหมูยา่ ง
นา้ พริกปลาย่าง
แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่/หมู
นา้ พริกอ่อง+แคปหมู
แกงเผ็ดไก่/หมูใส่มะเขือพวง นา้ พริกหนุม่
แกงส้ม 3 กษัตริย์
นา้ พริกปลาทู
แกงส้มนพเก้า
นา้ พริกปลาดุกย่าง
นา้ พริกตาแดง
แกงส้มกุง้ ชะอมทอด 
นา้ พริกกลางดง
แกงส้มมะละกอกุง้ สด
นา้ พริกมะม่วง
แกงส้มแตงโมอ่อน
นา้ พริกระกา
แกงเทโพหมู
แกงป่ าหมู /ไก่
นา้ พริกเห็ด 
แกงไตปลา
นา้ พริกขีก้ า
นา้ พริกอุตรดิตถ์
แกงมัสมัน่ หมู/เนื้อ/ไก่ 
ปลาร้าทรงเครื่อง
แกงกระหรี่หมู/เนื้อ/ไก่
แกงเลียงกุง้ สด
เต้าเจี้ยวหลน 
แกงคัว่ สัปปะรด
หลนปูเค็ม
แกงเหลืองหน่อไม้
หลนแหนม
ต้มโคล้งไก่ /ปลาช่อน
หลนไตปลา
หลนกะปิ คัว่
ต้มข่าไก่ยอดมะพร้าว 
ต้มยาไก่ / ปลาช่อน 
ต้มยารวมมิตร
หมายเหตุ :
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
หมวดนา้ พริก + หลน
ผัดพริกขิงไก่ /หมู
จะจัดผักสดไว้สาหรับจิ้ม ผัดเผ็ดหมูป่าจาแลง
ทุกรายการ
ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่
แกงเขียวหวานผัดแห้ง
ฉูฉ่ ี่ปลาประพง

หมายเหตุ : สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
กรณีต้องการเพิม่ รายการอาหาร (หมวดที่ 1-12 ) คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 40 บาท ; (หมวดอาหารพิเศษ A - C ) คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 60 บาท

หมวดที่ 5
ของทอด – อบ
ทอดมันปลากราย 
ทอดมันกุง้ /หมู
ทอดมันข้าวโพด
ไก่ทอดงากรอบ
หอยจ้อทอด
ไส้กรอกอีสาน
ลาบหมูทอด / ไก่ทอด
ปี กไก่เหล้าแดง 
ไก่/หมูสบั ปั้ นทอด
ไก่ห่อใบเตย
ไก่ชปุ แป้งทอด
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพาน
กุนเชียงทอด
หมูผดั ผงกระหรี่
หมูทอดทงคัตซึ
หมูแดงอบวุน้ เส้น
ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
หมี่กรอบทรงเครื่อง
ไก่ตะไคร้
ห่อหมกปลาช่อน 
ห่อหมกหมูใบโหระพา
สตูหมู/ เนื้อ/ ไก่
ไก่/หมูกระเทียมพริกไทย
ไก่/หมูอบถัว่ แขกแครอท
ไก่/หมูอบยอดผัก 
ผักรวมชุปแป้งทอด
ปลาทอดซอสมะนาว 
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
ปลากระพงเปรี้ยวหวาน
ไข่ยดั ไส้
ไข่ลกู เขย
ไข่ตน๋ ุ หมูสบั

เมนูบ ุฟเฟ่ต์( Menu Buffet)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771

www.royalfoodcenter.com

หมวดที่ 6
ผัดจืด- ผัดเผ็ด
ผัดผักรวมเห็ดหอม
ผัดโป๊ยเซียน
ผัดบร็อคโครี่ใส่แฮม/กุง้ 
ผัดคะน้าหมู/ปลาเค็ม
ผัดผักสีส่ หายนา้ แดง
ผัดผักกาดขาวลูกชิน้ กุง้
ผักกาดขาวไข่นกกระทา
ผัดกระหลา่ ปลีกบั ไก่/กุง้
ผัดดอกกลา่ หมู/ไก่/กุง้
ผัดหน่อไม้ฝรัง่ /ไก่/กุง้
ผัดบร็อคโครี่ราดมันปู
ผัดเปรี้ยวหวานหมู/ไก่
ผัดเปรี้ยวหวาน3กษัตริย์ 
ผัดวุน้ เส้นผัดไข่ 
ผัดพริกสดหมู/ไก่
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ผัดโสภณเผ็ดหอมลูกชิน้
ปลา/ไก่ ผัดผงกระหรี่
ปลากะพงผัดคื่นฉ่าย 
ปลาทอดเปรี้ยวหวานไก่/หมู
ผัดขิงเห็ดหูหนู
ไก่/หมูผดั ขิงฝอย 

หมวดที่ 7
อาหารพื้นเมือง
แกงหมูใบชะมวง 
แกงไตปลา+ผักสด
แกงเหลืองหน่อไม้ดอง
แกงหมูสปั ปะรดนคร
แกงคัว่ พริกซี่โครงหมู
แกงโฮะ
แกงฮังเล
แกงเหลืองคูณ
ข้าวซอยไก่ 
ผัดเผ็ดหมูหน่อไม้
ผัดสะตอกุง้ สด
นา้ พริกกุง้ เสียบ
ไตปลาหลนกะทิ
ข้าวยาปั กษ์ใต้
ขนมจีนนา้ ยาปั กษ์ใต้
ผัดหมีโ่ คราช 
ผัดหมีส่ รุ าษฎร์
สปา-ผัดหมีภ่ เู ก็ต
เส้นจันทร์ผดั ปู 
ปลาทูตม้ หวาน
ปลาทอดขมิน้

หมวดที่ 8
อาหารส ุขภาพ
ซุปเห็ด
ซุปธัญพืช
สุกี้นา้
ข้าวผัดทรงเครื่อง
สปาเก็ตตีร้ วมมิตร
วุน้ เส้นผัดฉ่า
ข้าวอบธัญพืช
ผัดพริกขิงโปรตีนเกษตร
โซบะเห็ดหอม
ไข่ตน๋ ุ สามสี
ยาหัวปลีกงุ้ สด 
แกงป่ าปลาอินทรี
ปลาอบกระเทียม
เต้าหูป้ ลาผัดผลกระหรี่
พะแนงเต้าหู้ 
เต้าหูอ้ บพริกไทยดา
เต้าหูน้ งึ่ ซีอิ้ว
โจ๊กเห็ดทรงเครื่อง

หมวดที่ 9
อาหารจานเดียว
ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ
ข้าวมันไก่
ข้าวผัดนา้ พรกลงเรือ
ข้าวอบรวมมิตร
ข้าวผัดเนือ้ เค็ม/ หมูเค็ม
ข้าวหมูสโตร์กานอฟ
ข้าวผัดแฮม /ไส้กรอก
ข้าวผัดกุง้
ข้าวผัดอเมริกนั
ข้าวคลุกกะปิ 
ผัดหมีซ่ ัว่
ผัดมักกะโรนีไก่/ไส้กรอก
ก๋วยเตีย๋ วหลอด
ก๋วยเตีย๋ วราดหน้า
ก๋วยเตีย๋ วผัดฮ่องกง
ก๋วยเตีย๋ วผัดขีเ้ มา
ก่วยเตีย๋ วหมูสบั /เนือส้ บั
ขนมจีนนา้ พริก
ขนมจีนนา้ ยา 
สปาเก็ตตีข้ เี้ มาไก่
สปาเก็ตตีห้ อยลาย

หมายเหตุ : สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
กรณีต้องการเพิม่ รายการอาหาร (หมวดที่ 1-12 ) คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 40 บาท ; (หมวดอาหารพิเศษ A - C ) คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 60 บาท

หมวดที่ 10
อาหารออกร้าน
ก๋วยเตีย๋ วราดหน้าไก่
สับ
ขนมจีนนา้ ยาไก่
ขนมจีนนา้ พริก
ขนมจีนซาวนา้
สปาเก็ตตีไ้ ก่อบ
สปาเก็ตตีโ้ บโลญหมู
สปาเก็ตตีโ้ บโลญญ่า
เนือ้
ผัดมักกะโรนีไก่
สลัดไก่ /ปลาทอด 
สลัดหมูอบ
ผัดไทย 
โกยซี่หมี่
ก๋วยเตีย๋ วต้มยาหมู
ก๋วยเตีย๋ วสุโขทัย
ก๋วยเตีย๋ วไก่-มะระ
ก๋วยเตีย๋ วหมูตน๋ ุ / ไก่
ตุน๋ 
ก๋วยเตีย๋ วเรือหมูนา้ ตก
ก๋วยจับ๊ นา้ ข้น / นา้ ใส
บะหมี-่ เกี๊ยวหมูแดง
สุกี้นา้ /แห้ง
เย็นตาโฟทรงเครื่อง

เมนูบ ุฟเฟ่ต์( Menu Buffet)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771

หมวดที่ 11
ออเดิฟ

หมวดที่ 12
ของหวาน

ข้าวเกรียบ+ถัว่ ทอด
ขนมปั งหน้าหมู / ไก่
ข้าวตังหน้าตัง้ 
ทอดมันข้าวโพด
ปอเปี๊ ยะทอด
มันฝรัง่ ทอด
เผือกทอด-เต้าหูทอด
เกี๊ยวห่อทอดกรอบ
หมูยอ / ไก่ยอ
แหนมปี กไก่ทอด 
หมูมว้ นสาหร่าย
เมีย่ งคะน้า /ปลาทู
ทูนา่ ม้วน
สาคูไส้หมู
ขนมจีบ 
มินแิ ซนวิชทูนา่
ขนมปั งกระเทียม
หมีก่ รอบ
เกี๊ยวกุง้ กรอบ
พล่าเนือ้ มะเขืออ่อน
ไก่เหรียญทอง
ไก่สะเต๊ะ 
ถุงทอง

บัวลอยเผือกเสวย 
บัวลอยสามสี
บัวลอยไข่หวาน
ลอดช่องไทยนา้ กะทิ
ลอดช่องแก้ว
ทับทิมกรอบ
ซ่าหริ่ม
เฉาก๊วยนา้ เชือ่ ม
กล้วยบวชชี
รวมมิตรกะทิสด
รวมมิตรหวานเย็น
สาคูแคนตาลูป 
สาคูถวั ่ ดา
สาคูเปี ยกมะพร้าวอ่อน
ฟั กทองแกงบวช
ครองแครงกะทิสด
ปากริมแขก
ปากริมไข่เต่า
ถัว่ เขียวต้มนา้ ตาล
มันต้มขิง 
เต้าทึงร้อน /เย็น
เฉาก๊วยนา้ เชือ่ ม
ขนมไทยรวม 3 ชนิด
ไอศกรีมกะทิสด 

www.royalfoodcenter.com

อาหารพิเศษ -A
Japanese/Korean
ข้าวปั้ นหน้ากุง้ /ปู
ข้าวปั้ นรวมมิตร
กุง้ เทมปุระ
ผักเทมปุระ
เทมปุระรวมมิตร
หมูชปุ แป้งทอด
ปลาชุปเกร็ดขนมปั ง
ทอด
เกี๊ยวซ่า
เต้าหูท้ อดทรงเครื่อง
ปลาซาบะย่างซี้อิ้ว
ปลาย่างเกลือ
ปลาหมึกย่างซีอิ้ว
หมู / ไก่ย่างซีอิ้ว
ไก่เสียบไม้ย่าง
ยากิโซบะ
อุดง้ ผัดปูอดั
ข้าวหน้าหมูทอด
ข้าวหน้ากุง้ เทมปุระ
ข้าวหน้าเนือ้ ญี่ปุ่น 
ข้าวผัดกระเทียม
ข้าวแกงกระหรี่หมู/ไก่
ข้าวหมู/เนือ้ เกาหลี
ซุปใส
ซุปเต้าเจี้ยว

อาหารพิเศษ -B
อาหารพิเศษ -C
Special Food
Fusion Food
ปลาหมึกผัดผงกะหรี่
ฟองดูรผ์ ลไม้รวม
ปลาหมึกผัดซอสเผ็ด
อิตาเลียนปอเปี ยะ
ปลากระพงผัดเต้าซี่
อเมริกนั ส้มตา
ปลากระพงผัดฉ่า
สเต็กไก่
ปลากระพงผัดพริกไท สเต็กหมูฮอ่ งกง
ดา
สปาเก็ตตีข้ เี้ มาไก่
ปลาเก๋าราดพริก
สปาเก็ตตีเ้ ขียวหวาน
ห่อหมกทะเล
ไก่
ผัดเผ็ดทะเล
สปาเก็ตตีผ้ ดั ไทย
ปลาช่อนลุยสวน
พาสต้าผัดเห็ดหอมสด
กุง้ หลน / ปูหลน
สไปซี่ทาร์ทาร์-ผัก
กุง้ ทอดครีมสลัด
ทอด
กุง้ ทอดเปรี้ยวหวาน
ข้าวผัดกุง้ ซอสพาสต้า
กุง้ ผัดพริกไทดา
ผัดหมีอ่ ่องกง
สลัดปลาทูนา่
ต้มยากุง้ /รวมมิตร
ซุปต้มยากุง้
ทะเล
ฉู่ฉี่ปลาทู/ปลาหมีกผัด ซุปไทยแบบเม็กซิกนั
ไส้
แกงส้มปลาช่อนทอด
หมายเหตุ :
ปูผดั ผงกระหรี่
สาหรับรายการอาหาร
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
พิเศษ – A,B,C
เป็ ดตุน๋ มะนาวดอง
ราคาเพิม่ ท่านละ 60
ปลาหมึกผัดเผ็ด
บาท
ปลาดุกผัดฉ่า
นา้ พริกไข่ปู
ยารวมมิตรทะเล
เนือ้ อบพริกหวาน

หมายเหตุ : สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
กรณีต้องการเพิม่ รายการอาหาร (หมวดที่ 1-12 ) คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 40 บาท ; (หมวดอาหารพิเศษ A - C ) คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 60 บาท

