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Buffet  Menu 
อาหารบุฟเฟ่ต์ 

รายละเอียดในการสั่ง จาํนวน100ท่านข้ึนไป จาํนวน200ท่านข้ึนไป จาํนวน400ท่านข้ึนไป 

อาหารบุฟเฟ่ต ์ อาหาร 7 ประเภท อาหาร 12 ประเภท อาหาร 21 ประเภท 

ราคา 350 บาท/ท่าน ราคา 330 บาท/ท่าน ราคา 300 บาท/ท่าน 

รายการอาหาร จาํนวน (ประเภท) จาํนวน (ประเภท) จาํนวน (ประเภท) 

แกงเผด็ 1 1 1 

แกงจืด , ซุป 1 1 1 

ตม้ยาํ - 1 1 

อบ , น่ึง , ทอด 1 1 1 

ผดัจืด - 1 2 

ผดัเผด็ 1 1 2 

ยาํ , ลาบ 1 1 1 

ของกรอบ , ออเดิร์ฟ 1 1 2 

นํ้าพริก , หลน 1 1 1 

ผลไม ้
1 - 4 

( ตามฤดูกาล ) 

ของหวาน - 3 4 
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ประเภท อบ น่ึง ทอด 

     ไส้กรอกอบซอส 

  

ปลาแดดเดียว 

หมูป้ันทอดกระเทียม 

  

ขาหมูพะโล ้

หมูอบสับประรด 

  

น่องไก่ทอด 

ซ่ีโครงหมูอบ 

  

ห่อหมกปลาช่อน 

หมูแดดเดียว 

  

เห็ดหอมนํ้าแดง 

ไก่ , หมู ทอดกระเทียม 

  

ปีกไก่อบเหลา้แดง 

ทอดมนัลูกช้ินปลา 

  

อกไก่ทอดเกร็ดขนมปัง 

ทอดมนัปลา 

  

หมูทอดเกลด็ขนมปัง 

ทอดมนักุง้ 

  

สตูล้ินหมู 
 

 

 

ประเภท แกงจืด หรือ ซุป 

     แกงจืดลูกช้ินหมูสาหร่าย 

  

แกงจืดลูกรอก 

แกงจืดกะหลํ่าปลี 

  

แกงจืดเตา้หู ้

แกงจืดผกักาดดองซ่ีโครงหมูอ่อน 

  

ตม้กะทิไก่ 

ไข่พะโลห้มู  , ไก่ , ไข่นกกระทา 

  

แกงจืดปลาหมึกยดัไส้ 

ไก่ , เป็ดตุ๋นมะนาวดองฟักแก่ 

  

ตม้หน่อไมจี้น 

มะระยดัไส้ 

  

แกงจืดวุน้เส้น 

แกงจืดกระเพาะหมูเก้ียมฉ่าย 

  

ซ่ีโครงหมูตุ๋นมะระ 

แกงจืดฟักหมู 

  

ซ่ีโครงหมู , ไก่ตุ๋นยาจีน 

แกงจืดหน่อไมไ้ก่เห็ดหอม 

  

ซุปมะกะโรนี 

แกงจืดหน่อไมซ่ี้โครงหมูเห็ดหอม 
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ประเภท แกง 

  
 

แกงเขียวหวาน : ไก่, หมู, เน้ือปลากราย 

  

แกงฟักทอง ไก่ , หมู 

แกงเขียวหวาน : ลูกช้ินบวัลอย 

  

แกงเขียวหวานไก่มว้น 

แกงเขียวหวาน : ไก่ยอดมะพร้าว 

  

แกงข้ีเหลก็ 

แกงเผด็ : เป็ดยา่ง 

  

แกงส้มปลาช่อนทอดผกัรวม 

แกงเผด็ :ไก่ , หมู , ปลาดุก 

  

แกงเลียงกุง้ 

แกงมสัมัน่ไก่ , หมู 

  

ตม้ข่าไก่หวัปลี , เห็ด 

แกงป่าไก่ , ไก่นา , หมูป่า , ปลาดุก 

  

ตม้ยาํปลาดุกใส่ใบมะขามอ่อน 

แกงเหลืองปลากะพง 

  

ตม้ข่ายอดมะพร้าวกบักุง้ 

แกงคัว่ไก่หน่อไมด้อง , ปลาดุก , หมู 

  

ตม้ข่าทะเล 

แกงคัว่ฟักปลาช่อน 

  

ปลาร้าทรงเคร่ือง 

แกงคัว่หอยขม 

  

ฉู่ฉ่ีพริกหยวกยดัไส้ 

แกงเลียง 

  
  

 

 

 

ประเภท ผดั 

     ผดัผกัหมู หมึกกรอบ 
 

ไก่ผดัเมด็มะม่วง 

 

กุง้ , หมู , ไก่ ผดัเปร้ียวหวาน 

ผดัผกัรวม 
 

ผดัวุน้เส้นทรงเคร่ือง 
 

ปลากะพง,หมู,ไก่ผดัเปร้ียวหวาน 

คะนา้หมูกรอบ 
 

ผดัผกัโสภณลูกช้ินกุง้ 

 

บ๊อกเคอร่ีลูกช้ินกุง้ 

คะนา้หมูกรอบนํ้ามนัหอย ไก่ผดัขิง 

 

ผดัปลากะพงผดัค่ืนฉ่าย 

ผดัหมูเห็ดฟางนํ้ามนัหอย ผดัผกัส่ีสหาย 
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ประเภทต้มยาํ 

     ตม้ยาํปลากะพง 

  

ตม้ยาํปลากรอบ 

ตม้โคลง้ปลากรอบ 

  

ตม้ยาํปลาช่อน 

ตม้ยาํขาหมู 

  

ตม้ยาํซ่ีโครงหมู 

ตม้ยาํไก่นา 

  

ตม้ยาํกุง้ 

ตม้แซบเคร่ืองในหมู 

  

ตม้ยาํมะกะโรนี 

ตม้ยาํเห็ดส่ีสหาย 

  

โป๊ะแตก 

ตม้ยาํรวมมิตร 

  
  

ประเภท ผดัเผด็ 

     หมู, ไก่ ผดัพริกหยวก 
 

ผดักระเพาะหมู , ไก่ 

 

ผดัพริกขิงหมูกรอบถัว่ฝักยาว 

ผดัข้ีเมาทะเล 
 

ผดัปลาหมึกพริกหยวก ตบัผดัพริกหวาน  

ไก่ผดักะทิสด 
 

ผดัปลาหมึกนํ้าพริกเผา ผดัข้ีเมาไก่นา 

ผดัเผด็ปลาดุกสด ผดัหอยลายผดันํ้าพริกเผา ผดัเผด็ปลาดุกทอดกรอบ 

ปลากะพงราดพริก ผดัพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ ผดัเผด็หมูปลา , หมู , ไก่ 

          

ประเภท ยาํ ลาบ 

     ยาํเห็ดหิมะ 
 

ยาํเห็ดเบญจพรรณ 

 

ยาํรวมมิตร 

ยาํบะหม่ี 
 

ลาบไก่ , หมู 
 

ยาํไก่กระเทียม 

ยาํมะเขือยาว 
 

ยาํสามกรอบ 

 

ยาํแหนมสด 

ยาํวุน้เส้นทรงเคร่ือง ยาํมะม่วงทรงเคร่ือง 

 

นํ้าตกหมู 

ลาบไก่ใส่วุน้เส้น ยาํหมูยา่ง 

 

ยาํปลาทู 
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ประเภท ของกรอบเป็นออเดิร์ฟ 

     เมด็มะม่วงหิมพานต ์

  

ถัว่อบเนย 

ขา้วเกรียบกุง้สงขลา 

  

มนัฝร่ังทอด 

ถัว่ปากอา้ทอด 

  

ถัว่โก๋แก่ 

ถัว่ลิสงทอด 

  

กลว้ยอบกรอบ 

เผอืกอบกรอบเคม็ - หวาน 

  

เมด็ถัว่ลนัเตาทอดกรอบ 
 

ประเภท นํา้พริก หลน 
  

     นํ้าพริกลงเรือ 
 

นํ้าพริกกะปิ/ปลาทูทอด หลนปูเคม็ 

นํ้าพริกกุง้สด 
 

นํ้าพริกหนุ่ม/แคบหมู หลนปลาร้า 

นํ้าพริกปลาทู 
 

นํ้าพริกปลาร้า หลนเตา้เจ้ียว 

นํ้าพริกปลายา่ง นํ้าพริกแมงดา หลนปลาอินทรีย ์

นํ้าพริกตาแดง 
   

ประเภท ขนมหวาน 
  

     ขนมเคก้ช้ินเลก็           ทองหยอด ฝอยทอง  ,  ฝอยทองกรอบ 

ถว้ยฟูจ๋ิว               ลูกชุบ           วุน้กะทิ เคก้กลว้ยหอมช้ินเลก็ 

ขนมกลว้ย            ตะโกเ้สวย           ลืมกลืน ขนมชั้น 

ขา้วเหนียวสามหนา้           เปียกอ่อน ขา้วเหนียวแกว้ 

หนา้สังขยา , ปลาแหง้ , หนา้กุง้           นํ้าดอกไม ้ เมด็ขนุน 

ป้ันสิบ         สัมปันนี       ทองเอก           วุน้กรอบ เอแค                อลวั 

ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวสวยหอมมะล ิ
 


