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ใบเสนอราคา QUOTATION
จัดเลี้ยง แบบ บุฟเฟ่ต์ (Buffet Set)
ชุด

รายการอาหารคาว รายการของหวาน
หรือ
ผลไม้

A
B
C
D

4
5
6
6

1
1
1
2

รายการออเดิร์ฟ
หรือ
ของขบเคี้ยว

contact@royalfoodcenter.com

ราคา / ท่าน (บาท)
50 คน
170
200
240
280

3

100 คน
165
195
235
275

200 คนขึ้นไป
160
190
230
270

( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

หมายเหตุ: เริ่มต้นสาหรับแขก 50 ท่านขึ้นไป ( กรณีมีพระ นับพระเพิ่มจากแขก )
ทุกชุดเมนู บริการพร้อม ข้าวสวยหอมมะลิ และ น้าแข็ง-น้าดื่ม
กรณีต้องการเพิ่มอาหาร:
- ขนม หรือ ผลไม้ รายการละ 30 บาท/ท่าน
ชุดอาหารงานทาบุญเลี้ยงพระ และอาหารบุฟเฟ่ต์
- อาหารคาว
รายการละ 40 บาท/ท่าน
ราคา 200 บาท/ท่าน
- อาหารออกร้าน รายการละ 50 บาท/ท่าน

กรณีต้องการเพิ่มเครื่องดื่ม
- น้ําสมุนไพร 2 ชนิด
- น้ําอัดลม
- น้ําอัดลม น้ําสมุนไพร และโซดา

30 บาท/ท่าน
40 บาท/ท่าน
60 บาท/ท่าน

ค่าบริการอื่นๆ:
ค่าพาหนะเริ่มต้นที่
1,000 บาท / เที่ยว (คิดตามระยะทาง)
ค่าบริการนอกเวลาทําการ 1,000 บาท / ชั่วโมง
ค่าโต๊ะ+เก้าอี้พลาสติก+ผ้าคลุม 400 บาท / ชุด ( ไม่รวมค่าขนส่ง )

-

อาหารคาว 5 อย่าง
ขนม 1 อย่าง หรือ ผลไม้สด3อย่าง
ข้าวสวยหอมมะลิ / ขนมจีน
ฟรี! บริการน้้าแข็ง-น้้าดื่ม

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่ม  081 6822268
ราคาที่น้าเสนอเป็นราคาส้าหรับ 50 ท่านขึ้นไป
Price food @ 2014

บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด
73 สุคนธ์สวัสดิ์ ซอย 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
02 570 9903 02 5709771 แฟกซ์ 02 9079890
081 6822268 /094 497 6800
www.royalfoodcenter.com
contact@royalfoodcenter.com

เมนูบุฟเฟ่ต์ (Menu Buffet)
อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
แกงจืด - ซุป
ยา - ลาบ
ไก่ตุ๋นมะนาวดอง
ลาบหมู / ไก่ 
ไก่ตุ๋นยาจีนเห็ดหอม ยําหมูยอ
ยําไก่ย่าง
แกงจืดลูกรอก 
แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย
หมูย่างน้าํ ตก 
แกงจืดเต้าหู้ สาหร่าย
เนื้อย่างน้าํ ตก
แกงจืดเห็ด 3 กษัติรย์
ยําแหนมข้าวทอด
แกงจืดหมูสับใบตําลึง
ยําหัวปลี
แกงจืดกะหล่ําปลียัดไส้
ยําถั่วพูกงุ้ สด 
แกงจืดเห็ดเข็มทอง
เมี่ยงหมู
แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ้น เมี่ยงคะน้า
แกงจืดกวางตุง้ กับไก่
ยําปลาทูทรงเครื่อง
แกงจืดแตงกวายัดไส้
ยําใหญ่ 
แกงจืดมะระยัดไส้
ยําวุ้นเส้นทรงเครื่อง
แกงจืดรวมมิตร
ยําสามกรอบ
แกงจืดสองกษัตรย์
ยําไส้กรอก
แกงจืดหัวไช้เท้าหมูกงุ้
ยําลูกชิ้นปลา
แกงจืดหน่อไม้ซโี่ ครงหมู ยําเห็ด 2 กษัตริย์
แกงจืดกวางตุง้ เห็ดหอม ยําเซี่ยงไฮ้
แกงจืดหน่อไม้สดหมูสับ ยําหมูย่าง 
ซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอม  ยําปลาดุกฟู
เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอมยาจีน ยํารวมมิตร
ซุปไก่/เนื้อ
หมูมะนาว
ซุปกระเพาะปลาไก่เส้น
หมูสะดุ้ง
ซุปเห็ด
ยําสี่สหาย
ซุปข้าวโพด
ยําฮันนีมูน ( ไข่ตม้ )
ไข่พะโล้หมู / น่องไก่  พล่ากุ้ง
ปีกไก่พะโล้
พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
ต้มจับฉ่าย
ส้มตําไทย-ข้าว
ต้มจืดเลือดหมู
เหนียว
ต้มผักกาดดองซีโ่ ครงหมู ส้มตําไข่เค้ม-ข้าว
เหนียว
ส้มตําปู-ข้าวเหนียว

หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
แกงเผ็ด - ต้มยา
น้าพริก - หลน
พะแนงหมู/ไก่/เนื้อ
น้ําพริกกะปิ+ปลาทูทอด 
แกงเขียวหวานปลากราย  น้าํ พริกลงเรือ เครื่องเคียง
แกงเขียวหวานหมู
น้าํ พริกกุ้งสด
แกงเขียวหวานไก่ 
น้าํ พริกมะขาม
แกงเขียวหวานปลาดุก
น้าํ พริกปลาร้า
แกงเผ็ดหมูย่าง
น้าํ พริกปลาย่าง
แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่/หมู
น้าํ พริกอ่อง+แคปหมู
แกงเผ็ดไก่/หมูใส่มะเขือ
น้าํ พริกหนุ่ม
พวง
น้าํ พริกปลาทู
แกงส้ม 3 กษัตริย์
น้าํ พริกปลาดุกย่าง
แกงส้มนพเก้า
น้าํ พริกตาแดง
น้าํ พริกกลางดง
แกงส้มกุ้งชะอมทอด 
น้าํ พริกมะม่วง
แกงส้มมะละกอกุ้งสด
น้าํ พริกระกํา
แกงส้มแตงโมอ่อน
แกงเทโพหมู
น้าํ พริกเห็ด 
แกงป่าหมู /ไก่
น้าํ พริกขี้กา
แกงไตปลา
น้าํ พริกอุตรดิตถ์
ปลาร้าทรงเครื่อง
แกงมัสมั่นหมู/เนื้อ/ไก่ 
แกงกระหรีห่ มู/เนื้อ/ไก่
เต้าเจี้ยวหลน 
แกงเลียงกุ้งสด
หลนปูเค็ม
แกงคั่วสัปปะรด
หลนแหนม
แกงเหลืองหน่อไม้
หลนไตปลา
ต้มโคล้งไก่ /ปลาช่อน
หลนกะปิคั่ว
ต้มข่าไก่ยอดมะพร้าว 
หมายเหตุ :
ต้มยําไก่ / ปลาช่อน 
หมวดน้ําพริก + หลน
ต้มยํารวมมิตร
จะจัดผักสดไว้สําหรับจิม้ ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ทุกรายการ
ผัดพริกขิงไก่ /หมู
ผัดเผ็ดหมูป่าจําแลง
ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่
แกงเขียวหวานผัดแห้ง
ฉู่ฉี่ปลาประพง

หมวดที่ 5
ของทอด – อบ
ทอดมันปลากราย 
ทอดมันกุ้ง/หมู
ทอดมันข้าวโพด
ไก่ทอดงากรอบ
หอยจ้อทอด
ไส้กรอกอีสาน
ลาบหมูทอด / ไก่ทอด
ปีกไก่เหล้าแดง 
ไก่/หมูสับปั้นทอด
ไก่ห่อใบเตย
ไก่ชุปแป้งทอด
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพาน
กุนเชียงทอด
หมูผัดผงกระหรี่
หมูทอดทงคัตซึ
หมูแดงอบวุ้นเส้น
ซี่โครงหมูอบสัปปะรด
หมี่กรอบทรงเครื่อง
ไก่ตะไคร้
ห่อหมกปลาช่อน 
ห่อหมกหมูใบโหระพา
สตูหมู/ เนื้อ/ ไก่
ไก่/หมูกระเทียมพริกไทย
ไก่/หมูอบถั่วแขกแครอท
ไก่/หมูอบยอดผัก 
ผักรวมชุปแป้งทอด
ปลาทอดซอสมะนาว 
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
ปลากระพงเปรี้ยวหวาน
ไข่ยัดไส้
ไข่ลูกเขย
ไข่ตุ๋นหมูสับ
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อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม
หมวดที่ 6
ผัดจืด- ผัดเผ็ด
ผัดผักรวมเห็ดหอม
ผัดโป๊ยเซียน
ผัดบร็อคโครี่ใส่แฮม/กุ้ง 
ผัดคะน้าหมู/ปลาเค็ม
ผัดผักสี่สหายน้ําแดง
ผัดผักกาดขาวลูกชิ้นกุง้
ผักกาดขาวไข่นกกระทา
ผัดกระหล่ําปลีกับไก่/กุ้ง
ผัดดอกกล่ําหมู/ไก่/กุ้ง
ผัดหน่อไม้ฝรัง่ /ไก่/กุ้ง
ผัดบร็อคโครี่ราดมันปู
ผัดเปรี้ยวหวานหมู/ไก่
ผัดเปรี้ยวหวาน3กษัต ริย์ 
ผัดวุ้นเส้นผัดไข่ 
ผัดพริกสดหมู/ไก่
ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว
ผัดโสภณเผ็ดหอมลูกชิ้น
ปลา/ไก่ ผัดผงกระหรี่
ปลากะพงผัดคื่นฉ่าย 
ปลาทอดเปรี้ยวหวานไก่/หมูผัด
ขิงเห็ดหูหนู
ไก่/หมูผัดขิงฝอย 
ผัดคะน้าน้ํามันหอย
ผัดยอดมะระน้ํามันหอย
ผัดปวยเล้งน้ํามันหอย

หมวดที่ 7
อาหารพื้นเมือง
แกงหมูใบชะมวง 
แกงไตปลา+ผักสด
แกงเหลืองหน่อไม้ดอง
แกงหมูสัปปะรดนคร
แกงคั่วพริกซี่โครงหมู
แกงโฮะ
แกงฮังเล
แกงจืดผัดกาดจอ
แกงเหลืองคูณ
ต้มเปรอะ( หน่อไม้ )
ข้าวซอยไก่ 
ผัดเผ็ดหมูหน่อไม้
ผัดสะตอกุ้งสด
น้ําพริกกุ้งเสียบ
ไตปลาหลนกะทิ
ข้าวยําปักษ์ใต้
ขนมจีนน้ํายาปักษ์ใต้
ผัดหมีโ่ คราช 
ผัดหมี่สุราษฎร์
สปา-ผัดหมี่ภูเก็ต
เส้นจันทร์ผัดปู 
ปลาทูต้มหวาน
ปลาทอดขมิ้น

หมวดที่ 8
อาหารสุขภาพ
ซุปเห็ด
ซุปธัญพืช
สุกี้น้ํา
ข้าวผัดทรงเครื่อง
สปาเก็ตตี้รวมมิตร
วุ้นเส้นผัดฉ่า
ข้าวอบธัญพืช
ผัดพริกขิงโปรตีนเกษตร
โซบะเห็ดหอม
ไข่ตุ๋นสามสี
ยําหัวปลีกุ้งสด 
แกงป่าปลาอินทรี
ปลาอบกระเทียม
เต้าหู้ปลาผัดผลกระหรี่
พะแนงเต้าหู้ 
เต้าหู้อบพริกไทยดํา
เต้าหู้นึ่งซีอิ้ว
โจ๊กเห็ดทรงเครื่อง

หมวดที่ 9
อาหารจานเดียว
ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ
ข้าวมันไก่
ข้าวผัดน้ําพรกลงเรือ
ข้าวอบรวมมิตร
ข้าวผัดเนื้อเค็ม/ หมูเค็ม
ข้าวหมูสโตร์กานอฟ
ข้าวผัดแฮม /ไส้กรอก
ข้าวผัดกุ้ง
ข้าวผัดอเมริกัน
ข้าวคลุกกะปิ 
ผัดหมี่ซั่ว
ผัดมักกะโรนีไก่/ไส้กรอก
ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ก๋วยเตี๋ยวผัดฮ่องกง
ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา
ก่วยเตี๋ยวหมูสับ/เนือ้สับ
ขนมจีนน้ําพริก
ขนมจีนน้ํายาปักษ์ใต้
ขนมจีนน้ํายา 
สปาเก็ตตี้ขี้เมาไก่
สปาเก็ตตี้หอยลาย

หมวดที่ 10
อาหารออกร้าน
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่สับ
ขนมจีนน้ํายาไก่
ขนมจีนน้ําพริก
ขนมจีนซาวน้ํา
สปาเก็ตตี้ไก่อบ
สปาเก็ตตี้โบโลญหมู
สปาเก็ตตี้โบโลญญ่าเนื้อ
ผัดมักกะโรนีไก่
สลัดไก่ /ปลาทอด 
สลัดหมูอบ
ผัดไทย 
โกยซี่หมี่
ก๋วยเตี๋ยวต้มยําหมู
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ก๋วยเตี๋ยวไก่-มะระ
ก๋วยเตี๋ยวหมู ยางมะตูม
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น/ ไก่ตุ๋น

ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ําตก
ก๋วยจับ๊ น้ําข้น / น้ําใส
บะหมี-่ เกี๊ยวหมูแดง
สุกี้น้ํา/แห้ง
เย็นตาโฟทรงเครื่อง
*รับจัดแขก 100 ท่านขึ้น
ไป
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อร่อยกับอาหารคาว-หวาน รสชาติแบบไทย เลือกสรรไว้ตามความนิยม

หมวดที่ 11
ออเดิฟ
ข้าวเกรียบ+ถัว่ ทอด
ขนมปังหน้าหมู / ไก่
ข้าวตังหน้าตัง้ 
ทอดมันข้าวโพด
ปอเปี๊ยะทอด
มันฝรั่งทอด
เผือกทอด-เต้าหูทอด
เกี๊ยวห่อทอดกรอบ
หมูยอ / ไก่ยอ
แหนมปีกไก่ทอด 
หมูม้วนสาหร่าย
เมี่ยงคะน้า /ปลาทู
ทูน่าม้วน
สาคูไส้หมู
ขนมจีบ 
มินิแซนวิชทูน่า
ขนมปังกระเทียม
หมี่กรอบ
เกี๊ยวกุ้งกรอบ
พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
ไก่เหรียญทอง
ไก่สะเต๊ะ 
ถุงทอง

หมวดที่ 12
ของหวาน
บัวลอยเผือกเสวย 
บัวลอยสามสี
บัวลอยไข่หวาน
ลอดช่องไทยน้ํากะทิ
ลอดช่องแก้ว
ทับทิมกรอบ
ซ่าหริ่ม
เฉาก๊วยน้ําเชื่อม
กล้วยบวชชี
รวมมิตรกะทิสด
รวมมิตรหวานเย็น
สาคูแคนตาลูป 
สาคูถั่วดํา
สาคูเปียกมะพร้าว
อ่อน
ฟักทองแกงบวช
ครองแครงกะทิสด
ปากริมแขก
ปากริมไข่เต่า
ถั่วเขียวต้มน้ําตาล
มันต้มขิง 
เต้าทึงร้อน /เย็น
เฉาก๊วยน้ําเชื่อม
ขนมไทยรวม 3 ชนิด
ไอศกรีมกะทิสด 

อาหารพิเศษ -A
Japanese/Korean

อาหารพิเศษ -B
Special Food

ข้าวปั้นหน้ากุ้ง/ปู
ปลาหมึกผัดผงกะหรี่
ข้าวปั้นรวมมิตร
ปลาหมึกผัดซอสเผ็ด
กุ้งเทมปุระ
ปลากระพงผัดเต้าซี่
ผักเทมปุระ
ปลากระพงผัดฉ่า
เทมปุระรวมมิตร
ปลากระพงผัดพริกไทยดํา
หมูชุบแป้งทอด
ปลาเก๋าราดพริก
ปลาชุปเกร็ดขนมปังทอด ห่อหมกทะเล
เกี๊ยวซ่า
ผัดเผ็ดทะเล
เต้าหู้ทอดทรงเครื่อง
ปลาช่อนลุยสวน
ปลาซาบะย่างซี้อิ้ว
กุ้งหลน / ปูหลน
ปลาย่างเกลือ
กุ้งทอดครีมสลัด
ปลาหมึกย่างซีอิ้ว
กุ้งทอดเปรี้ยวหวาน
หมู / ไก่ย่างซีอิ้ว
กุ้งผัดพริกไทดํา
ไก่เสียบไม้ย่าง
ต้มยํากุง้ /รวมมิตรทะเล
ยากิโซบะ
ฉู่ฉี่ปลาทู/ปลาหมึกผัดไส้
อุด้งผัดปูอัด
แกงส้มปลาช่อนทอด
ข้าวหน้าหมูทอด
ปูผัดผงกระหรี่
ข้าวหน้ากุง้ เทมปุระ
แกงเผ็ดเป็ดย่าง
เป็ดตุ๋นมะนาวดอง
ข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น 
ปลาหมึกผัดเผ็ด
ข้าวผัดกระเทียม
ปลาดุกผัดฉ่า
ข้าวแกงกระหรีห่ มู/ไก่
น้ําพริกไข่ปู
ข้าวหมู/เนื้อ เกาหลี
ยํารวมมิตรทะเล
ซุปใส
เนื้ออบพริกหวาน
ซุปเต้าเจี้ยว

อาหารพิเศษ -C
Fusion Food
อิตาเลียนปอเปียะ
อเมริกันส้มตํา
สเต็กไก่
สเต็กหมูฮ่องกง
สปาเก็ตตี้ขี้เมาไก่
สปาเก็ตตี้เขียวหวานไก่
สปาเก็ตตี้ผัดไทย
พาสต้าผัดเห็ดหอมสด
สไปซี่ทาร์ทาร์-ผักทอด
ข้าวผัดกุ้งซอสพาสต้า
ผัดหมี่อ่องกง
ผัดขี้เมาทะเล
สลัดปลาทูน่า
ซุปต้มยํากุง้
ซุปไทยแบบเม็กซิกัน
หมายเหตุ :
สําหรับรายการอาหาร
พิเศษ – A,B,C
ราคาเพิ่มท่านละ 60-150
บาท/รายการ

หมายเหตุ : สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ 02-5709903, 02-5709771 www.royalfoodcenter.com
กรณีต้องการเพิ่มรายการอาหาร (หมวดที่ 1-12 ) คิดราคาเพิ่มท่านละ 40 บาท ; (หมวดอาหารพิเศษ A - C ) คิดราคาเพิ่มท่านละ
60 - 150 บาท / รายการ
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เมนูอาหารงานทาบุญเลี้ยงพระ
เมนู 1

1. น้ําพริกลงเรือ+หมูหวาน+ไข่เค็ม
2. แกงเผ็ดไก่มะเขือ+เครื่องเคียง
3. ปลาทอดเปรี้ยวหวาน
4. แกงจืดเต้าหู้สาหร่ายหมูสับ
5.ผัดโป๊ยะเซียน
6. ขนมไทย
7. ผลไม้สด
8.ข้าวสวยหอมมะลิ+ขนมจีน
เมนู 4

1. เต้าเจี้ยวหลน + ผักสด
2. แกงเผ็ดเป็ดย่าง
3. ไก่ตุ๋นยาจีนเห็ดหอม
4. ลาบหมู / ไก่ +ผักสด
5. ผัดคะน้าหมูกรอบ
6. ไอศกรีมกะทิสด
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ+ขนมจีน

เมนู 2
1. น้ําพริกกุ้งสด + ผักสด
2. แกงเขียวหวานปลากราย / ไก่ / หมู
3. ต้มยํารวมมิตรทะเล
4. ผัดผักสี่สหาย
5. สตูไก่
6. ลอดช่องแตงไทยน้ํากะทิ
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ+ขนมจีน
เมนู 5
1. น้ําพริกอ่อง + แคบหมู +ผักสด
2. แกงส้มนพเก้า
3. ปูจ๋า
4. ยําสามกรอบ
5. ไก่ / หมูผัดขิง
6. ทับทิมกรอบ
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ











เมนู 3

1. น้ําพริกะปิ+ปลาทู+ผักสด+ ผักทอด
2. แกงมัสมั่นไก่ /เนื้อ
3. ผัดผักรวมมิตรน้ํามันหอย
4. หมู /ไก่ อบทรงเครื่อง
5. แกงจืดลูกรอก
6. สาคูแคนตาลูป
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ
เมนู 6

1. น้ําพริกปูไข่+ผักสด+ผักทอด
2. หมู /ไก่อบถั่วแขกแครอท
3. ต้มข่าไก่ยอดมะพร้าวอ่อน
4. ยําหมูย่าง
5. ผัดวุ้นเส้นไหหลํา
6. กล้วยบวชชี
7. ผลไม้สด
8. ข้าวสวยหอมมะลิ

รับจัดภัตตาหารถวายพระรวมพระพุทธ+เจ้าที่ ให้แก่เจ้าภาพ
รับจัดตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 230 บาท
(ราคาและเมนู เดียวกันทั้งพระและแขกกรณีจัดพระวง)
หากต้องการจัดอาหารพระ ถวายชุดโตก เพิ่มค่าภาชนะโตก ๆ ละ 50 บาท
บริการ น้ําแข็ง +น้ําเย็น
ในงานจัดตกแต่งโต๊ะ ,เตรียมอุปกรณ์ จาน ถ้วย ช้อนส้อม และแก้วน้ํา
มีพนักงานบริการอํานวยความสะดวกตลอดงาน
จัดเฉพาะอาหารเลี้ยงพระคิดราคาโตกละ 500 บาท
(กรณีเลือกเมนูแยกจากแขก 50 ท่าน)
ค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 1,000 บาทกรุงเทพฯ
กรณีเลี้ยงพระ 9 รูป ( ไม่มีแขก คิดราคา 6,000 บาท ) ไม่รวมค่าบริการ /
ค่าพาหนะ
อาหารปิ่นโต 420.- บาท / เถา
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เมนูมื้อเช้า ( Breakfast )
เมนู 1
1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ครัวซอง แยม เนย
4. คลับแซนวิชแฮม
5. ไส้กรอก, แฮม
6. เชฟสลัด
7. ข้าวต้มรวมมิตรทะเล
8. ผลไม้สด
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. น้ําแข็ง-น้ําดื่ม

เมนู 3
1. ไข่ดาว
2. ทาร์ตผลไม้
3. ขนมปังเนย
4. ปาท่องโก๋ น้ําเต้าหู้
5. เบคอน, ไส้กรอก, แฮม
6. กรีนสลัด
7. โจ๊กหมู
8. ฟรุตสลัด โยเกริ์ต
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. น้ําแข็ง-น้ําดื่ม
1. บริการจัดอาหารจํานวนแขกขั้นต่ํา 50 ท่าน ในราคา 200 บาท / ท่าน
2. ค่าพาหนะจัดส่ง เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ต่อเทีย่ ว
3. พนักงานบริการคอยอํานวยความสะดวกตลอดงาน
หมายเหตุ : - กรณีจัดงานก่อนเวลา 08.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท

เมนู 2
1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ขนมปังฝรั่งเศส มะเขือเทศ
4. ขนมปังทูน่าสลัด
5. ไส้กรอก, แฮม
6. สลัดไข่ต้ม
7. ข้าวต้มกุ้ง / ไก่ / ปลา
8. ผลไม้สด
9. น้ําขิงร้อน เย็น
10. น้ําแข็ง-น้ําดื่ม

เมนู 4
1. ไข่ดาว
2. ไข่กวน
3. ขนมปังปิ้ง เนย นม น้ําตาล
4. ฟรุตเค้ก
5. เบคอน , แฮม
6. ซุปมักกะโรนีกุ้ง
7. ซีซ่าร์สลัด
8. ผลไม้สด
9. ชา / กาแฟ / โอวัลติน
10. น้ําแข็ง-น้ําดื่ม
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รายการอาหารเพื่อการประชุมสัมมนา (Seminar Food Set)
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แขก 50 ท่านขึ้นไป 2 เบรค 1 กลางวัน ราคา 250 บาท/ท่าน
กรณี 1 เบรค 1 กลางวัน ราคา 220 บ./ท่าน
แขก 40 ท่านขึ้นไป 2 เบรค 1 กลางวัน ราคา 300 บาท/ท่าน
กรณี 1 เบรค 1 กลางวัน ราคา 270 บ./ท่าน
แขก 30 ท่านขึ้นไป 2 เบรค 1 กลางวัน ราคา 350 บาท/ท่าน
** ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าพาหนะและภาษีมูลค่าเพิ่ม
บรืการ น้ําแข็ง + น้ําดื่ม และรายการอาหารสามารถสลับเปลี่ยนเมนูได้ตามความต้องการของลูกค้า
ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

อาหารว่างบ่าย

อาหารกลางวัน

ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

อาหารว่างบ่าย

อาหารกลางวัน

เมนู 1
แซนวิชไก่ และ ตะโก้เสวย
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
พายไก่ และ เค้กผลไม้
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
1.แกงเขียวหวานปลากราย
2.ไก่อบถั่วแขกแครอท
3.ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
4.หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม
5.บัวลอยเผือกเสวยหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

เมนู 2
ครัวซองแฮม และ พัพทูน่า
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 3
มินิเบอร์เกอร์ไก่ และ พายสัปปะรด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

ชิฟฟ่อนใบเตย และ พายใส้กรอก
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เดนนิชพิซซ่า และ พายบลูเบอร์รี่
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

1.แกงมัสมั่นไก่
2.หมูอบยอดผัก
3.ปลาทอดเปรี้ยวหวาน
4.น้ําพริกลงเรือ+เครื่องเคียง
5.ไอศครีมกะทิสดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.แกงกระหรี่ไก่
2.ไข่นกกระทากระเพรากรอบ
3.ผัดผักรวมเห็ดหอม
4.ยําใหญ่
5.ทับทิมกรอบหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

เมนู 4
แซนวิชไก่อบ และ เอแคล์ไส้ครีม
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
พายหมูแดง และ แยมโรลใบเตย
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
1.แกงเผ็ดเป็ดย่าง
2.หน่อไม้ฝรั่งผัดแฮม
3.ไก่อบยอดผัก
4.ยําถัว่ พลู
5.เต้าส่วนเม็ดบัวหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

เมนู 5
มินิเบอร์เกอร์ทูน่า และ เลเยอร์เค้ก
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 6
แซนวิชแฮม และ พายไส้ผักขม
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

ขนมปังไส้หมูแดงและพายบลูเบอร์รี่
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

ขนมปังใส้ถั่วแดง และ เค้กเนยสด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

1.แกงส้มกุ้งชะอมทอด
2.หมูสับปั้นทอด
3.ผัดผักกาดขาวไข่นกกระทาน้ําแดง
4.ลาบไก่ + ผักสด
5.ไอศครีมกะทิสดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.แกงป่าปลากราย
2.คะน้าปลาเค็ม / หมูกรอบ
3.ยํารวมมิตร
4.ข้าวมันส้มตํา + หมูหวาน
5.รวมมิตรกะทิสดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

หมายเหตุ : ภายในงานจัดตกแต่งโต๊ะด้วยผ้าปูโต๊ะและดอกไม้ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครบชุด และมีพนักงาน
บริการอํานวยความสะดวก
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รายการอาหารเพื่อการประชุมสัมมนา (Seminar Food Set)
ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

เมนู 7
พายกะหรี่ไก่ และ เค้กมะพร้าว
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 8
แซนวิชปูอัด และ พายลูกเกด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารว่างบ่าย

ขนมปังหน้าสลัดทูน่าและวุ้นกะทิ
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

บราวนี่ และ เค้กกล้วยหอม
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารกลางวัน

1.แกงมัสมั่นเนื้อ
2.แกงจืดเกี้ยมฉ่ายซีโ่ ครงหมู
3.ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
4.น้ําพริกกุ้งสด + ผักสด/ทอด
5.ซ่าหริม่ หรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.แกงเขียวหวานปลาดุก
2.ไก่สับปั้นทอด
3.ผัดผักรวมมิตร
4.น้ําพริกกะปิ + ปลาทูทอด + ผักสด
5.ขนมไทยหลายชนิดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

เมนู 10
ขนมปังไส้ไก่ และ แยมโรล
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 11
แซนวิชทูน่า และ พายมะพร้าว
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารว่างบ่าย

ข้าวเหนียวกระทงหน้าต่าง ๆ
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เค้กส้ม และ ขนมปังแฮมสลัด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารกลางวัน

1.ฉู่ฉี่ปลากระพง
2.แกงจืดมะระยัดไส้
3.ไก่ทอดเปรี้ยวหวาน
4.ยําฮันนีมูน
5.ปากริมไข่เต่าหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.แกงเหลืองหน่อไม้
2.ไก่อบถั่วแขกแครอท
3.ผัดบร็อคโครี่กงุ้ แฮม
4.หมูทอดกระเทียมพริกไทย
5.ขนมไทยหลายชนิดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

เมนู 9
พายบลูเบอรี่ และ ขนมมัน
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
แซนวิชหมูหยองและขนมชั้น
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
1.แกงเผ็ดไก่หน่อไม้
2.ไข่ลูกเขย
3.เต้าเจีย้ วหลน + ผักสด
4.ผัดเปรี้ยวหวานไก่
5.ลอดช่องแตงไทยน้ํากะทิหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ
เมนู 12
มัฟฟินลูกเกด และ ขนมปังไส้ครีม
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
บราวนี่ และ พายข้าวโพด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
1.แกงเขียวหวานไก่
2.หมูอบยอดผัก
3.คะน้าน้ํามันหอย
4.ยําวุ้นเส้นทรงเครื่อง
5.ข้าวเหนียวเปียกเผือกหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

หมายเหตุ : ภายในงานจัดตกแต่งโต๊ะด้วยผ้าปูโต๊ะและดอกไม้ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครบชุด และมีพนักงาน
บริการอํานวยความสะดวก

บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด
73 สุคนธ์สวัสดิ์ ซอย 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
02 570 9903 02 5709771 แฟกซ์ 02 9079890
081 68 22268 / 094 497 6800
www.royalfoodcenter.com
contact@royalfoodcenter.com

รายการอาหารเพื่อการประชุมสัมมนา (Seminar Food Set)
ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

เมนู 13
แซนวิชแฮม และพายหมูแดง
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 14
ครัวซองไส้กรอก และ ขนมปุยฝ้าย
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารว่างบ่าย

เอแคร์กาแฟ และ แยมโรลวนิลา
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

พายบลูเบอร์รี่ และ ขนมปังปูอัด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารกลางวัน

1.พะแนงไก่
2.ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
3.แกงจืดเห็ดเข็มทอง
4.น้ําพริกกุ้งสด + ผักสด / ทอด
5.สาคูแคนตาลูปหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.ฉู่ฉี่ปลาหมึกยัดไส้
2.ปีกไก่เหล้าแดง
3.ผัดหน่อไม้กุ้งแฮม
4.ลาบหมู + ผักสด
5.บัวลอยเผือกเสวยหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

เมนู 16
ครัวซองแซนวิช และ วุ้นกะทิ
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 17
แซนวิชแฮม และ ขนมถ้วยฟู
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารว่างบ่าย

ข้าวเหนียวกระทงหน้าต่าง ๆ
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

พายลูกเกด และ ขนมปังไส้เนย
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารกลางวัน

1.แกงคัว่ สัปปะรด
2.ไก่ผัดน้ํามันหอย
3.ผัดเผ็ดหมูป่าจําแลง
4.หลนปูเค็ม +ผักสด
5.ครองแครงกะทิสดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.พะแนงเนื้อ/หมู/ไก่
2.ปลาทอดเ ปรี้ยวหวาน
3.ห่อหมกปลาช่อน
4.แกงจืดเห็ดเข็มทอง
5.ขนมไทยหลายชนิดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

เมนู 15
มินิเบอร์เกอร์ และพายลําใย
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
เดนิสพิซซ่า และ พัพบลูเบอร์รี่
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
1.แกงป่าไก่
2.ปลาทอดซอสมะนาว
3.น้ําพริกปูไข่ + ผักสด + ผักทอด
4.แกงจืดผักกาดขาวหมูสับ
5.ลอดช่องน้ํากะทิหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ
เมนู 18
ขนมปังไส้แฮม และ เค้กลูกตาล
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
พายไก่ ซอสขาวและ ขนมน้ําดอกไม้
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ํา
ผลไม้
1.แกงส้มสามกษัตริย์
2.ไก่สับปั้นทอด
3.คะน้าผัดหมูน้ํามันหอย
4.ยําหมูย่างทรงเครื่อง
5.แกงบวช 2 เกลอหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

หมายเหตุ : ภายในงานจัดตกแต่งโต๊ะด้วยผ้าปูโต๊ะและดอกไม้ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครบชุด และมีพนักงาน
บริการอํานวยความสะดวก

บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด
73 สุคนธ์สวัสดิ์ ซอย 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
02 570 9903 02 5709771 แฟกซ์ 02 9079890
081 682 2268 / 094 497 6800
www.royalfoodcenter.com
contact@royalfoodcenter.com

รายการอาหารเพื่อการประชุมสัมมนา (Seminar Food Set)
ช่วงเวลา

เมนู 19

เมนู 20

เมนู 21

อาหารว่างเช้า

ครัวซองเนยสด และ แซนวิชทูนา่
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

พายสังขยา และ ขนมปังไส้กรอก
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

แซนวิชไก่ และ เอแคล์
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารว่างบ่าย

กะหรี่พัพไก่ และ เค้กลูกตาล
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เค้กเผือก และ ขนมตาล
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

ขนมปังสังขยา และ ช็อคหน้าขาว
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารกลางวัน

1.แกงเผ็ดไก่หน่อไม้
2.ไข่ลูกเขย
3.เต้าเจีย้ วหลน + ผักสด
4.ผัดเปรี้ยวหวานไก่
5.ลอดช่องแตงไทยน้ํากะทิหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.แกงเขียวหวานหมูย่าง
2.ไข่พะโล้หมูเต้าหู้
3.ผัดดอกกะหล่ําทะเล
4.ยําถัว่ พลูกุ้ง
5.สาคูแคนตาลูปหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

1.แกงเผ็ดเป็ดย่าง
2.ผัดผักสามสหายหมูกรอบ
3.ลาบไก่
4.ทอดมันปลากราย
5.ไอศครีมหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

ช่วงเวลา
อาหารว่างเช้า

เมนู 22
แซนวิชไส้กรอก และ เค้กกาแฟ
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 23
พายไส้กรอก และ โรลมะพร้าว
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เมนู 24
ขนมปังไส้แฮม และ เค้กลูกตาล
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารว่างบ่าย

พายหมูแดง และ เค้กสตอเบอร์รี่
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

พายลูกตาล และ ขนมปังทูน่าสลัด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

เค้กใบเตย และ พายลูกเกด
ชา – กาแฟ – โอวัลติน หรือ น้ําผลไม้

อาหารกลางวัน

1.ต้มจับฉ่าย
2.ปีกไก่ทอดเปรี้ยวหวาน
3.ปลาทอดราดพริก
4.แกงเผ็ดหมู
5.วุ้นมะพร้าวน้ําหอมหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

1.แกงกระหรี่ไก่
2.ซี่โครงหมูทอดกระเทียม
3.ห่อหมกหมูโหระพา
4.แกงจืดหน่อไม้เนื้อไก่
5.กล้วยบวชชีหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ

1.แกงเขียวหวานปลาดุก
2.ไก่สับปั้นทอด
3.ผัดผักรวมมิตร
4.น้ําพริกกะปิ + ปลาทูทอด + ผักสด
5.ขนมไทยหลายชนิดหรือผลไม้
6.ข้าวสวยหอมมะลิ + ขนมจีน

หมายเหตุ : ภายในงานจัดตกแต่งโต๊ะด้วยผ้าปูโต๊ะและดอกไม้ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครบชุด และมีพนักงาน
บริการอํานวยความสะดวก

บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด
73 สุคนธ์สวัสดิ์ ซอย 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
02 570 9903 02 5709771 แฟกซ์ 02 9079890
081 682 2268 / 094 497 6800
www.royalfoodcenter.com

เมนูค็อกเทล ( Menu Cocktail )
หมวดที่ 1
1.แซนวิชไก่
2.แซนวิชทูน่า
3.แซนวิชแฮม
4.มินิเบอร์เกอร์ไก่
5.มินิเบอร์เกอร์แฮม
6.มินิเบอร์เกอร์ปลา
7.กริลแฮมชีส
8.คลับแซนวิส
9.โดนัทแซนวิส
10.ครัวซองแซนวิส
หมวดที่ 6
.คานาเป้หน้าไก่
2.คานาเป้หน้าแฮม
3.คานาเป้หน้าไข่ตม้
4.คานาเป้หน้ากุ้ง
5.คานาเป้หน้าไข่กุ้ง
6.คานาเป้หน้าหมูหยอง
7.คานาเป้หน้าคาเวียร์
8.คานาเป้ชีส
9.คานาเป้ไก่กรอบ
10.ทูน่าม้วนคานาเป้

หมวดที่ 2
1.มาเบิลเค้ก
2.ชิฟฟอน
3.ทาร์ตผลไม้
4.ทาร์ตไก่
5.ทาร์ตสลัดปูอัด
6.เดนนิสหน้าต่าง ๆ
7.พายไส้ต่าง ๆ
8.เค้กจิ๋ว
9.ขนมไทยหลายชนิด
10.คัสตาดเค้ก
หมวดที่ 7
1.ทอดมันกุ้ง
2.ทอดมันปลา
3.ทอดมันข้าวโพด
4.เผือกทอด
5.เต้าหูท้ อด
6.เทมปุระกุง้ และผัก
7.ไก่ชุบขนมปังป่น
8.ค้างคาวเผือก
9.ข้าวเม่าหมี่
10.พันหอมกุง้

หมวดที่ 3
1.ขนมกุยช่ายไส้ต่าง ๆ
2.สาคูไส้หมู
3.ขนมจีบไทย
4.ขนมจีบจีน
5.หมูย่างไฮโซ
6.ปอเปี๊ยะสด
7.ก๋วยเตีย๋ วหลอด
8.จุ่ยก๊วย
9.ปั้นสิบนึ่งไส้ปลา
10.ซาลาเปา

หมวดที่ 4
1.หมูมว้ นสาหร่าย
2.ปอเปี๊ยะทอด
3.ขนมปังหน้าหมู
4.เกี๊ยวกุ้งทอด
5.ข้าวเกรียบกุ้ง
6.ขนมปังหน้ากุง้ งา
7.กระหรี่พัฟไก่
8.ข้าวตังหน้าตั้ง
9.หมี่กรอบ
10.หอยจ๊อทอด

หมวดที่ 8
1.หมูสะเต๊ะ
2.ไก่สะเต๊ะ
3.เนื้อสะเต๊ะ
4.ไก่ห่อใบเตย
5.ไส้กรอกซอสบาบีคิว
6.หมูย่างขมิ้น
7.บาบีควิ ไก่-ไส้กรอก
8.หมูห่อใบชะพลู
9.หอยแมลงภู่อบ
10.ขนมปังกระเทียม

contact@royalfoodcenter.com

หมวดที่ 9
1.ก๋วยเตีย๋ วหมูตุ๋น
2.ก๋วยเตีย๋ วหมูต้มยํา
3.ก๋วยเตีย๋ วไก่ฉีก
4.ก๋วยเตีย๋ วเรือหมู/เนื้อ
5.บะหมี-่ เกี๊ยวหมูแดง
6.กระเพาะปลา
7.ซุปเสฉวน
8.ข้าวซอยไก่
9.ซุปข้าวโพด
10.เส้นจันทร์ผัดไทย

จํานวนแขก 50 ท่าน
- อาหาร 8 อย่าง ราคา 220 บาทต่อท่าน

จํานวนแขก 100 ท่าน
- อาหาร 8 อย่าง ราคา 200 บาทต่อท่าน

- อาหาร 10 อย่าง ราคา 270 บาทต่อท่าน

อาหาร 10 อย่าง ราคา 240 บาทต่อท่าน

- อาหาร 12 อย่าง ราคา 320 บาทต่อท่าน

- อาหาร 12 อย่าง ราคา 280 บาทต่อท่าน

- อาหาร 15 อย่าง ราคา 370 บาทต่อท่าน

- อาหาร 15 อย่าง ราคา 320 บาทต่อท่าน

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมวดที่ 5
1.ยําแหนมข้าวทอด
2.เมี่ยงปลาทู
3.เมี่ยงไก่
4.มะม่วงน้ําปลาหวาน
5.ม้าฮ่อ
6.ยําเนื้อในผลแตงกวา
7.เมี่ยงลาวข้าวตังทอด
8.สลัดค็อกเทล
9.ไส้กรอก – ปลาแนม
10.ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
หมวดที่ 10
1.ชา – กาแฟ (ร้อน )
2.ชา – กาแฟ (เย็น )
3.น้ําอัดลม
4.น้ําเต้าหู้/น้ําข้าวโพด
5.น้ําสมุนไพร
6.น้ําส้ม
7.ไอศครีมกะทิสด
8.น้ําหวานโซดา
9.พันซ์
10.นมร้อน - เย็น

* ในงานจัดตกแต่งโต๊ะด้วยดอกไม้และผ้า
ปู
* เตรียมอุปกรณ์ จาน ถ้วย ช้อน และแก้ว
น้า
* เครื่องดื่ม Soft Drink ท่านละ 30 -50 บ.
ตลอดงาน
* มีพนักงานอานวยความสะดวก
* ค่าพาหนะ 1,000 บาท ( คิดตาม
ระยะทาง )
* ค่าบริการ 1,000 บาท
* จานวน 2 รายการ ค็อกเทล = 1 รายการ
ออกร้าน
* หมวดที่ 9 ออกร้าน สาหรับ 100 ท่าน
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ใบเสนอราคาอาหารออกร้าน (Food Stall)
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ราคา/ท่าน (บาท)

100 ท่าน

200 ท่าน

250

เลือกอาหาร 5 อย่าง

เลือกอาหาร 6 อย่าง

290

เลือกอาหาร 6 อย่าง

เลือกอาหาร 7 อย่าง

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมวด :ข้าวแกงรอรอยัล ฟู้ดฯ
1. ไข่พะโล้/แกงเขียวหวานไก่/น้้าพริกลงเรือ+
หมูหวาน+ไข่เค็ม+ผัก
2. แกงไตปลา / แกงเหลือง / หมูควั่ / แกงพริก
ซี่โครงหมู
3. แกงฮังเล / น้้าพริกอ่อง - ผักสด / ขนมจีนน้้า
เงี้ยว4. สตูไก่ – หมู – เนื้อ / ไก่อบยอดผัก /
แกงเผ็ดเป็ดย่าง

หมวด :ก๋วยเตี๋ยว / ขนมจีน
1. ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย้ารสเด็ด
2. ก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตก / เนื้อน้้าตก
3. ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นหมู
4. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา – เย็นตาโฟ
5. บะหมีเ่ กี๊ยวหมูแดง
6. ก๋วยจั๊บน้้าข้น
7. ก๋วยเตี๋ยวหลอด
8. ขนมจีนน้้ายาไก่ / ปลา
กรณีต้องการสั่งเครื่องดื่ม
- น้ําสมุนไพร 2 ชนิด
- น้ําอัดลม
- น้ําอัดลม น้ําสมุนไพร และโซดา

หมวด :กะทะร้อน
1. มักกะโรนีผัดแฮม /ไก่
2. ผัดไทยกุ้งสด /วุ้นเส้นผัดไทย
3. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ / บะหมี่คั่วไก่
4. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู / ทะเล
5. บะหมีเ่ ชี่ยงไฮ้
6. ยากิโซบะ
7.โกยซี่หมี่ไก่ / กุ้ง
8. ข้าวผัดกุ้ง/ปู
หมวด :อาหารจานเดียว
1. ข้าวหมูแดง – หมูกรอบ / ข้าวขาหมู
2. ข้าวแกงกระหรี่เนื้อ/ไก่
3. ข้าวหน้าหมูทอดญีป่ ุ่น/ไก่ญี่ปนุ่
4. ข้าวมันไก่ /ข้าวหน้าไก่เห็ดหอม
5. ข้าวหมกไก่
6. ข้าวต้มกุ้ง / ไก่
7. กระเพาะปลา
8. ซุปเสฉวน

30 บาท/ท่าน
40 บาท/ท่าน
60 บาท/ท่าน

หมวด :ยาแซบ / อาหารอีสาน
1. ส้มต้าไทย – ปู
2.ไก่ทอดน้้าจิ้ม – ข้าวเหนียว
3. ต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อน
4. ต้ามะม่วง – ต้าแตง – ต้าถั่ว
5. ลาบไก่ / ลาบหมู
6. หมูย่างน้้าตก
7. ย้าต่าง ๆ 3 ชนิด
8. คอหมูย่างน้้าจิ้ม
หมวด :ขนมหวาน – ไอศกรีม
1. ขนมไทย 5 ชนิด
2. บัวลอยเผือกเสวย
3. ครองแครงกะทิสด
4. รวมมิตรหวานเย็น 8 ชนิด
5. เต้าทึงเย็น
6. สาคูแคนตาลูป
7. ทับทิมกรอบ / ซาหริ่ม
8.ไอศครีมกะทิสด
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อาหารโต๊ะไทย (Thai set menu)
ราคา 3,000 บาท /โต๊ะ
เมนูที่ 1
1.ข้าวตังหน้าตั้ง
2.แกงส้มกุ้งชะอมทอด
3.คอหมูย่าง + น้ําจิ้มแจ่ว
4.ยําผักบุ้งกุ้งกรอบ
5.ปลาช่อนลุยสวน
6.ข้าวผัดไข่ / ข้าวสวย
7.ขนมไทยรวม
8.ผลไม้รวม
9.ชาจีนร้อน

เมนูที่ 2
1.ส้มตํากรอบทะเล
2.แกงเขียวหวานเนื้อ - โรตี
3.ปีกไก่ทอดสมุนไพร
4.ยําถั่วพลูทรงเครื่อง
5.ปลาทอดราดพริกสามรส
6.ข้าวผัดทรงเครื่อง / ข้าวสวย
7.สาคูแคนตาลูป
8.ผลไม้รวม
9.ชาจีนร้อน

contact@royalfoodcenter.com

เมนูที่ 3
1.ปอเปี๊ยะญวนทอด
2.ยําวุ้นเส้นทะเล
3.ปีกไก่ทอดสมุนไพร
4.ผัดเผ็ดไก่พริกไทยอ่อน
5.ต้มแซ่บเอ็นหมู
6.ข้าวผัดกระเทียม / ข้าวสวย
7.ลอดช่อง-แตงไทยน้ํากะทิ
8.ผลไม้รวม
9.ชาจีนร้อน

ราคา 4,000 บาท /โต๊ะ
เมนูที่ 1
1.ถุงทอง
2.สลัดผัก-สลัดไข่-มันบด
3.แกงมัสมั่นเนื้อ / ไก่
4.ผัดผักรวม
5.ทอดมันปลากราย
6.น้ําพริกกุ้งสด+ผักสด-ผักทอด
7.ยําไส้กรอกรมควัน
8.ต้มยํารวมมิตรทะเล / กุ้ง
9.บัวลอยเผือกเสวย
10.ข้าวสวยหอมมะลิ







เมนูที่ 2
1.ขนมปังหน้ากุ้งโรยงา
2.กุ้งทอด-สลัด
3.ฉู่ฉี่ปลากระพง
4.ผัดผักรวม
5.ไก่/หมูอบถั่วแขกแครอท
6. ปลาทอดแดดเดียว+ยํามะม่วง
7.ยํารวมมิตรทะเล
8.ซี่โครงหมู /ไก่ ตุ๋นยาจีน
9.ทับทิมกรอบ + ซ่าหริ่ม
10.ข้าวสวยหอมมะลิ

เมนูที่ 3
1.หมี่กรอบกุ้งทอด
2.หมูทอดกระเทียมพริกไทย
3.แกงส้มกุ้งชะอมทอด
4.ผัดผักรวม
5.สตูไก่ /หมู
6.น้ําพริกอ่อง+ แคปหมู+ผักสด
7.ยําปลาดุกฟู
8.ซี่โครงหมูตุ๋นมะระเห็ดหอม
9.ไอศครีมกะทิสด
10.ข้าวสวยหอมมะลิ

ราคาสําหรับแขก 20 โต๊ะ ขี้นไป ( ถ้าต่ํากว่า 20 โต๊ะ ต้องชําระเพิ่มโต๊ะละ 500 บาท )
สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
ค่าเครื่องดื่ม ( น้ําอัดลม,,น้ําแข็ง,น้ําดื่ม ) ราคาท่านละ 50 บาท
ยืนยันการสั่งอาหารโดยการจ่ายเงินมัดจําล่วงหน้า 30% ของค่าใช้จ่ายทางร้านจะทําสัญญาและออกใบเสร็จให้
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ค่าพาหนะ / ค่าบริการ
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เมนูอาหารเจ/ มังสวิรัติ (Vegetarian)
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แกงเผ็ด-ต้มยำ

ผัดเผ็ด-ยำ

ผัดจืด-แกงจืด

อำหำรจำนเดียว

ขนม-ของหวำน

1. แกงมัสมั่นเต้าหู้
2. ต้มข่ายอดมะพร้าว
3. แกงคั่วฟักเขียวหมี่กงึ
4. แกงเขียวหวานเห็ด
5. แกงหน่อไม้กบั ย่านาง
6. แกงคัว่ สัปปะรดถั่ว
7. ต้มยาหัวปลี
8. แกงกรกะหรี-่ อาจาด
9. ต้มกะทิสายบัว
10. ต้มกะทิวุ้นเส้น
11. แกงเลียงนพเก้า
12. แกงป่าผักรวม
13. แกงส้มผักรวม
14. ต้มยา 3 เห็ด
15. แกงฮังเลเต้าหู้
16. แกงไตปลา
17. แกงคั่วหน่อไม้ดอง
18. แกงคั่วผักบุ้ง
19. แกงเผ็ดฟักทอง
20. ต้มกะทิขนุน

1. ผัดขิงฝอยเห็ดหูหนู
2. พะโล้หมี่กงึ่ เห็ดหอม
3. ผัดหน่อไม้น้ามันงา
4. ผัดจับฉ่ายแห้ง
5. ผัดพริกขิง
6. ผัดมะเขือยาวกับพริก
7. เต้าเจีย้ วหลน-ผักสด
8. ผัดเผ็ดหน่อไม้
9. ยาถัว่ พลูโปรตีนเกษตร
10. ยาหัวปลีเห็ดฟาง
11. ยาเต้าหู้กบั ผักสามสี
12. ยาผักบุ้งกรอบ
13. ยาผลไม้ทอดกรอบ
14. ยาแตงกวา
15. หลนเต้าหูย้ ี้
16. ยาเห็ดไตปลาเทียม
17. ยามะเขือยาว
18. ยาวุ้นเส้นทรงเครื่อง
19. ยาเห็ดหิมะ
20. ผัดโปรตีนเกษตร
ใบกะเพรา

1. ตุ๋นกะหล่าปลีเห็ดหอม
2. ต้มจับฉ่าย
3. ผัดวุ้นเส้นเห็ดหูหนู
4. ผัดผักรวมเห็ดหอม
5. หมี่กรอบฟองเต้าหู้
6. ผักสี่สหายน้าแดง
7. ผัดโหง่วก้วย
8. เต้าหูท้ อดลูกเขย
9. ทอดมันข้าวโพด
10. แกงจืดหัวไชโป๊ถั่วลิสง
11. ผัดเปรี้ยวหวาน
ลูกชิ้นกุ้ง
12. ต้มส้มสัปปะรดขิงฝอย
13. แกงจืดเห็ดสองกษัตริย์
14. แกงจืดมังกรคาบแก้ว
15. แกงจืดเต้าหูใ้ บตาลึง
16. ตุ๋นหน่อไม้
17. แกงจืดมะระยัดไส้
18. ซุปผัก
19. สตูผัก
20. ผัดผักกาดขาวน้าแดง

1. สลัดผักทอด-ผักสด
2. ขนมจีนน้าพริก
3. ขนมจีนน้ายา
4. ส้มตาไทย-ข้าวมัน
5. ส้มตาผลไม้
6. เกี๊ยวกรอบราดหน้า
7. เส้นใหญ่ราดหน้า
8. ผัดหมี่ซั่ว
9. โกยซีห่ มี่
10. ยากิโซบะเห็ดหอม
11. หมี่กะทิ
12. เส้นหมี่ผักพริกเผา
13. ก๋วยเตีย๋ วหลอด
14. ผัดไทย
15. ขนมผักกาด
16. เส้นหมี่ผัดซีอิ้ว
17. ขนมหน่อไม้
18. ขนมเผือก
19. ขนมไส้ข้าวเหนียว
20. ข้าวผัดทรงเครื่อง

1. บัวลอยเผือก
2. บัวลอยสามสี
3. ทับทิมกรอบ
4. ฟักทองแกงบวด
5. ลอดช่องสิงคโปร์
6. ลอดช่องแตงไทย
7.ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด
8. ข้าวเหนียวถั่วดา
9. กล้วยบวชชี
10. กล้วยไข่เชื่อม
11. ขนมถัว่ แปบ
12. วุ้นกะทิ
13. เต้าทึงเย็น
14. ขนมกล้วย
15. ขนมมัน
16. รวมมิตรกะทิ
17. ซาหริ่ม
18. แกงบวดสองเกลอ
19. ปากริมแขก
20. ปากริมไข่เต่า






รับจัด 50 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 150.- บาท ประกอบด้วย อาหารคาว 4 รายการ และขนมหวาน / ผลไม้
บริการน้ําดื่มน้ําแข็ง ตลอดงาน
ราคานี้รวมการให้บริการจากพนักงานซึ่งจะอํานวยความสะดวก
ค่าบริการพาหนะ เริ่มต้นที่1,000 บาท / เที่ยว
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เมนูอาหารโต๊ะจีน
ราคาอาหารโต๊ะจีน 3,000 บาท
C-1
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง (กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีควิ /
หมูแฮม/ไข่เยี่ยวม้า/ขนมจีบ)
3.ซุบไก่เส้นเห็ดเข็มทอง
4.กุ้งอบวุ้นเส้น
5.ผัดโหง่วก้วย
6.ปลากะพง(นึ่งบ๊วย/นึ่งซีอิ๊ว)
7.ไก่ตุ๋นเห็ดหอมเครื่องยาจีน
8.ผัดหมี่ฮ่องกง
9.แปะก๊วยรวมมิตร
10. ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง
C-3
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง
กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/หมูแฮม/ไข่เยี่ยวม้า/
ขนมจีบ
3.ซุบปูรสจัด
4.กุ้งนึ่งกระเทียม
5.ยํารวมมิตรทะเล
6.ปลาซาบะย่างซีอวิ๊
7.แกงจืดปลาหมึกสอดไส้หมูสับ
8.ข้าวผัดปู
9.เต้าทึงและรากบัว
10. ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง

C-2
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/
หมูแฮม/ไข่เยี่ยวม้า/ขนมจีบ)
3.ซุบเสฉวนและเนื้อปู
4.กุ้งทอดครีมสลัด
5.ยําสามกรอบ
6.ปลากะพงราดพริก 3 รส
7.ซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดหอม
8.ข้าวห่อใบบัว
9.ข้าวเหนียวเผือกแปะก๊วย
10. ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง
C-4
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง
(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/ หมูแฮม/ไข่เยี่ยว
ม้า/ขนมจีบ)
3.ซุบแฮม
4.สลัดปลาทิพย์ทอด
5.ลูกชิ้นกุ้งเห็ดหอมยอดผัก
6.ปลาช่อนลุยสวน
7.เป็ดตุ๋นมะนาวดอง
8.ผัดหมี่ฮกเกี้ยน
9.เผือกหิมะ
10.ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง

หมายเหตุ
 ราคาสําหรับแขก 20 โต๊ะ ขี้นไป ( ถ้าต่ํากว่า 20 โต๊ะ ต้องชําระเพิ่มโต๊ะละ 500 บาท)
 สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
 ค่าเครื่องดื่ม (น้ําอัดลม,โซดา ) ราคาท่านละ 50 บาท
 เงินมัดจําล่วงหน้า 30%ของค่าใช้จ่ายทางร้านจะทําสัญญาและออกใบเสร็จให้
 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะ
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ราคาอาหารโต๊ะจีน 4,000 บาท
D-1
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง (กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีควิ /
หมูแฮม/ไข่เยี่ยวม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.ปอเปี๊ยะสวรรค์
5.สี่สหายน้ําแดง
6.ปลาจาระเม็ดนึง่ บ๊วย
7.เป็ดย่างหนังกรอบ
8.ต้มยํากุ้งใหญ่
9.ข้าวผัดทะเล
10.โอ่วนี้แปะก๊วย
D-3
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่างกระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/หมู
แฮม/ไข่เยีย่ วม้า/ขนมจีบจีน
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.สลัดกุ้งทอดและผลไม้
5.ผักกาดทอดสาหร่ายน้ําแดง
6.ปลากะพงนึ่งมะนาว
7.เป็ดอบซอสส้ม
8.ไก่ไทยตุ๋นเยื่อไผ่
9.หมี่อบหมูซีอิ้ว-เนื้อปู
10.แปะก๊วยนมสด

D-2
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/
หมูแฮม/ไข่เยี่ยวม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.หน่อไม้ฝรั่งราดมันปู
5.ปลาเก๋า 3 รส
6.เป็ดยัดไส้เกาลัด
7.สี่สีหม้อไฟ
8.แฮ่กึ้นทอด
9.ข้าวอบเผือก
10.บัวลอยน้ําขิง
D-4
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/
หมูแฮม/ไข่เยี่ยวม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.ไก่ทอดซอสมะนาว
5.เต้าหู้ราดซอสทรงเครื่อง
6.ปลากะพงนึ่งบ๊วย
7.เป็ดอบยอดผัก
8.เห็ดหูหนูขาวตุ๋นอกไก่-ไข่นก
9.ข้าวผัดทรงเครื่อง
10.สาคูแคนตาลูป

หมายเหตุ
 ราคาสําหรับแขก 20 โต๊ะ ขี้นไป ( ถ้าต่ํากว่า 20 โต๊ะ ต้องชําระเพิ่มโต๊ะละ 500 บาท)
 สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
 ค่าเครื่องดื่ม (น้ําอัดลม,โซดา ) ท่านละ 50 บาท
 เงินมัดจําล่วงหน้า 30% ของค่าใช้จ่ายทางร้านจะทําสัญญาและออกใบเสร็จให้
 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะ / ค่าบริการ
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ราคาอาหารโต๊ะจีน 5,000 บาท
E-1

E-2

1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/หมู
แฮม/ไข่เยีย่ วม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.เป็ดย่างหนังกรอบ
5.ไก่แช่เหล้า
6.กุ้งกุลาดําอบเกลือ
7.ปลากะพงนึ่งบ๊วย
8.หมี่อบหมูซีอิ้ว
9.ข้าวผัดปู - กุนเชียง
10.ไก่ตุ๋นยาจีน
11.ข้าวเหนียวเผือกแปะก๊วย
12.น้ําดืม่ น้ําแข็ง
E-3
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/หมู
แฮม/ไข่เยีย่ วม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
5.กุ้งนึ่งกระเทียมโทน
6.เป็ดอบซอสส้ม
7.ปลาเก๋าสามรส
8.โกยซีห่ มีห่ มูแฮม
9.สามเซียนตุ๋นบ๊วย
10.ข้าวห่อใบบัว
11.แปะก๊วยเต้าฮวยทรงเครื่อง
12.น้าดื่ม น้าแข็ง

1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/หมู
แฮม/ไข่เยีย่ วม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.เป็ดยัดไส้เกาลัด
5.ไก่อบซีอิ้ว
6.กุ้งกุลาดํานึ่งกระเทียม
7.ปลากะพงนึ่งมะนาว
8.หมี่ฮ่องกง
9.ข้าวอบหนําเลียบ
10.ไก่ดําตุ๋นยาจีน
11.แปะก๊วยตุ๋นนมสด
12. น้าดื่ม น้าแข็ง
E-4
1.ข้าวเกรียบกุ้ง-น้ําพริกเผา
2.ออเดิฟ 5 อย่าง(กระเพาะปลาผัดแห้ง/ไส้กรอกซอสบาบีคิว/หมู
แฮม/ไข่เยีย่ วม้า/ขนมจีบจีน)
3.ซุปเสฉวนน้ําแดงเนื้อปู
4.ขาหมูทอดกรอบ+มันอบ+ผักดอง
5.กุ้ง-ปลาหมึกผัดพริกเสฉวน
6.ยํากระเพาะปลากรอบเม็ดมะม่วง
7.ปลากะพงนึ่งเต้าซี่
8.หมี่ฮกเกี้ยน
9. ไก่ดําตุ๋นยาจีน
10.ข้าวผัดกุนเชียง-หมูแดง
11.ลูกบัวแปะก๊วย
12. น้าดื่ม น้าแข็ง

หมายเหตุ
 ราคาสําหรับแขก 20 โต๊ะ ขี้นไป ( ถ้าต่ํากว่า 20 โต๊ะ ต้องชําระเพิ่มโต๊ะละ 500 บาท)
 สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
 ค่าเครื่องดื่ม (น้ําอัดลม,โซดา,น้ําแข็ง,น้ําดืม่ ) ราคาท่านละ 50 บาท
 เงินมัดจําล่วงหน้า 30% ของค่าใช้จ่ายทางร้านจะทําสัญญาและออกใบเสร็จให้
 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะ
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เมนูอาหารกล่อง (Food Box & Snack Box)
ราคาอาหารกล่อง 50. บาท Food Box
ข้าวสวย + กระเพราไก่ / กระเพราหมูสับ + ไข่ดาว
ข้าวสวย + ผัดพริกขิงไก่ / หมู + หมูสับปั้นทอด
ข้าวสวย + ผัดพริกขิงปลากระพง+หมูสับปั้นทอด
ข้าวสวย + ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด + กุนเชียงทอด
ข้าวสวย + ปลาทอดราดพริกสามรส + กุนเชียงทอด
ข้าวสวย + หมูผัดซีอิ้ว + ทอดมันปลากราย 
ข้าวสวย + หมู/ไก่ผัดขิงฝอย + ทอดมันข้าวโพด
ข้าวสวย + หมูอบ+ ไข่ดาวกรอบ
ข้าวสวย + ไก่ปิคนิค + ทอดมันกุ้ง
ข้าวสวย + ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว +ไข่เค็ม
ข้าวสวย + ไก่ผัดเปรีย้ วหวาน + หมูแดดเดียว
ข้าวสวย + หมูทอดเปรีย้ วหวาน + ไข่เจียวทรงเครื่อง
ข้าวสวย + พะแนงไก่ + ไข่ต้ม
ข้าวสวย + พะแนงหมู + กุนเชียงทอด
มักกะโรนีไก่อบ
ผัดหมี่เซี่ยงไฮ้
ผัดซีอิ้วหมู /ไก่

contact@royalfoodcenter.com

อาหารว่าง 50. บาท Snack Box
พายไก่ + แยมโรล + น้ําส้ม
แซนวิชไก่ + เค้กเลเยอร์ + น้ําส้ม
มินเิ บอเกอร์แฮม + เค้กส้ม +น้ําแอปเปิ้ล
ครัวซองเนยสด + ฟรุตเค้ก + น้าํ ขิง
ขนมปังแฮมสลัด + พายผลไม้ +น้ําแอปเปิ้ล
พายทูน่า + ขนมปุยฝ้าย + น้ําองุ่น
พายหมูแดง + บราวนี่ + น้ําเก๊กฮวย
บราวนี่ +ทาร์ตผลไม้ + ชามะนาว

ราคากล่องละ 95.- บาท
ข้าวสวย + กุ้งผัดพริกสด + หมูกระเทียมพริกไทย + ขนมกล้วย
ข้าวสวย + ปลาดุกทอดกรอบผัดผ็ด + ไก่เบอเกอร์ + ขนมฟักทอง
ข้าวสวย + ผัดเผ็ดไก่ +ไข่เค็มห่อหมู + วุ้นผลไม้
ข้าวสวย + หมูผัดน้ําพริกเผา + ไก่ญี่ปุ่น + เม็ดขนุน 
ข้าวสวย + พะแนงไก่ + ไข่ดาวกรอบ + ขนมชั้นใบเตย
ข้าวสวย + ปลาทอดเปรี้ยวหวาน + ไก่สับปั้นทอด + เลเยอร์เค้ก
ข้าวสวย + ผัดแห้งเขียวหวานปลากราย + ผักย่างเนย+ เต้าฮวยฟรุตสลัด 
ข้าวสวย + ไก่ผัดขิงฝอย + ทอดมันกุ้ง + เค้กกาแฟหน้าแยม
ข้าวสวย + หมูผัดซีอิ้ว + ทอดมันปลากราย + ข้าวเหนียวหน้ากุง้
ข้าวสวย + หมูทอดเปรีย้ วหวาน + ไก่เส้นโรยงา + ลูกชุบ
ข้าวผัดน้ําพริกกุ้งสด / ไข่เค็ม / กุนเชียงทอด + บาร์เผือก
ข้าวผัดน้ําพริกลงเรือ / ไข่เค็ม / หมูหวาน ผักสด + เฉาก๊วยและวุ้น
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Special Menu : Food Box & Lunch Box
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Special Food Box 120. Baht/Box
ข้าวอบกุนเชียง + ขนมไทยรวม
ข้าวสวย + หมูสโตรกานอฟ + ไข่ดาว +วุ้นใบเตย 
ข้าวสวย + เนื้อสโตกานอฟ + ไข่ดาว + เต้าฮวยฟรุทสลัด
ข้าวสวย + ผัดเผ็ดทะเลพริกไทยอ่อน + ไข่สก็อต + เลเยอร์เค้ก
ข้าวสวย + หมูอบ + ไส้กรอกทอด + กล้วยไข่เชื่อม
สปาเก็ตตี้ทูน่าพริกขี้หนู
ข้าวหน้าหมูทอด + ไข่ดาว + มันเชื่อม
ข้าวหน้าไก่ + ไข่ดาว + ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด 
ข้าวผัดอเมริกัน + ไข่ดาว +ไส้กรอกทอด + ข้าวเหนียว
ข้าวสวย + ผัดเขียวหวานกุ้ง + หมูสับปั้นทอด + ท็อฟฟี่เค้ก
ข้าวสวย + ปลากระพงเจี๋ยน + ทอดมันกุ้ง + บราวนี่
ข้าวสวย + หมูเกาหลี + ผัดผักรวม + มินิเค้ก 
ข้าวสวย + เนื้อเกาหลี + ผัดผักรวม + วุ้นกาแฟ
ผัดไทยกุ้งสด + ปอเปี๊ยะทอด + ข้าวเหนียวแก้ว
มักกะโรนีผัดไวท์ซอสกับแฮม + ขนมโดนัท
Special Lunch Box 150. Baht/Box
ข้าวผัดอเมริกัน – ไส้กรอกทอด – น่องไก่ทอด – ไข่ดาว + วุ้นใบเตย
ข้าวผัดหนําเลี๊ยบ + ขนมจีบกุ้ง สลัดไข่ต้ม + เต้าฮวยฟรุตสลัด
ผัดไทยกุ้งสด + ปอเปี๊ยะทอด สลัดผัก + เค้กเลเยอร์ 
พาสต้าครีมซอสเห็ด + ไส้กรอกทอด + วุ้นผลไม้
ข้าว + มัสมั่นไก่ + หมูซีอิ้ว ผักย่าง บราวนี่
ข้าวฉู่ฉี่กุ้ง + ไข่เค็มห่อหมู + เค้กผลไม้
ข้าวผัดน้ําพริกมะขาม – ปลาสลิดกรอบ + ถุงทอง + โรลถั่วแดง
ข้าวพะแนงเนื้อ + ปีกไก่ทอดสมุนไพร + วุ้นลูกชุบ
ข้าวแกงหมู หรือเนื้อพริกขี้หนู + ไก่ย่างตะไคร้ + ขนมไทยรวม
ข้าวสะเต็กหมู + ไส้กรอกทอด + ผลไม้ 
ข้าวผัดน้ําพริกลงเรือ ไข่เค็ม หมูหวานผักสด + ขนมชั้น
ข้าวผัดกุ้ง ไข่ดาวทรงเครื่อง ขนมจีบปู + ขนมมัน
ผัดซีอิ้วทะเล ปีกไก่อบซอสพริก ลูกชิ้นกุ้งทอด + ฟรุตสลัด
พาสต้าซอสไก่ ขนมปังกระเทียม น่องไก่ทอด + ฝอยทอง
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กุ้ง สลัดผัก ปอเปี๊ยะทอด + ลูกชุบ

