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สถานทีจั่ดเลีย้ง ส.มก. 
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Cocktail 

แพค็เกจ A    ราคาท่านละ 380 บาท 
ของทานเลน่ ของวา่ง ของโชว ์ สแนคเย็น/คานาเป้ สแนครอ้น ของหวาน 

เลอืกได ้2 เลอืกได ้2 เลอืกได ้1 เลอืกได ้5 เลอืกได ้5 เลอืกได ้3 

รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ 

มนัฝร่ังกรอบ กะหร่ีพฟั B.B.Q.หมู,ไก่,เน้ือ แฮมมว้นหน่อไมฝ้ร่ัง แฮก้ึนทอด เมด็ขนุน 

เผอืกทอดกรอบ พายไก่ สะเตะ๊หมู,ไก่ มินิแฮมแซนวสิ ลูกช้ินหมู , เน้ือ , 
ขา้วเหนียวหนา้

กุง้ 
ถัว่ทอด ซอสเซสโรล พร้อมอาจาด แคนคาลูปกบัแฮม ลูกช้ินกุง้ , ปลา หนา้ปลาแหง้ 

ขา้วเกรียบกุง้ ซาลาเปา ไก่ยา่งเทอริยากิ ซาลามีกบัมะกอก ไส้กรอกคอ๊กเทล ลูกชุบผลไม ้

เมด็มะม่วง ขนมปังหนา้หมู ขา้วตงัหนา้ตั้ง ชีสกบัสัปปะรด ปลาชุบเกร็ดขนมปัง 
วุน้ลาย,วุน้
น ้าหวาน 

ป้ันสิบไส้ปลา เม่ียงคะนา้ เน้ือเยน็ต่าง มนัทอดและถัว่ทอด ปีกไก่ BBQ. ขนมฟักทอง 
ถัว่ปากอา้ ปอเป๊ียะ โบโลยา่ไก่มว้น ไส้กรอกอิสาน ทองหยบิ 

เก๊ียวกรอบ หน่อไมฝ้ร่ัง แหนมซ่ีโครง ทองหยอด 
ขนมปังหนา้ปลา ไข่ตม้กบัไข่ปลาคาร์เวยี ขนมจีบ ฝอยทอง 

   
ทูน่าในมะเขือเทศ ทอดมนัปลา ขนมกลว้ย 

อาหารออกร้านเพิม่ ราคาซุ้มละ 6,500 บาท 
ชีสกบัขนมปังกรอบ กุง้ชุบแป้งทอด น ้าดอกไม ้

กุง้คอ๊กเทล ห่อหมกกระทงจ๋ิว ขนมชั้นใบเตย 

ร้านก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น หรือ เป็ดตุ๋น หรือ หมูตุ๋น หรือ ปลากะพงรมควนั หมู , เน้ือ แดดเดียว ขนมชั้นสามสี 

ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินเน้ือสด หรือ ก๋วยเต๋ียวเยน็ตาโฟ ขาหมูยดัไส้ หอมใหญ่ชุบแป้งทอด พุทราจีนเช่ือม 

ขา้วขาหมู  หรือ  ขา้วมนัไก่  หรือ  ขา้วหมูแดง  หรือ ไข่คลุกเนยสอดไส้ เตา้หูป้ลาทอด ตะโกเ้สวย 

ขา้วหมูกรอบ  หรือ  ร้านบะหม่ี - เก๊ียว  หรือ ตบับดกบัขนมปังกรอบ หมูยอชุบแป้งทอด กลีบล าดวน 

ร้านกระเพาะเปลา  หรือ  ร้านไอศครีมกะทิ ฮอยจอ้ทอด ขนมเคก้ช้ินเล็ก 

*** ออกร้าน 1 ซุ้ม ส าหรับแขก 100 ท่าน  ลาบหมูในถว้ยแตงกวา อลวัเกลียว 

พเิศษส าหรับท่านทีจ่องแขกถึง 500 ท่าน  ผลไมร้วม 

แถมเพิม่อกี 1 ซุ้ม 
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แพค็เกจ B    ราคาท่านละ 450 บาท 
ของทานเลน่ ของวา่ง ของโชว ์ สแนคเย็น/คานาเป้ สแนครอ้น ของหวาน 

เลอืกได ้3 เลอืกได ้3 เลอืกได ้2 เลอืกได ้7 เลอืกได ้7 เลอืกได ้5 

รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ 

มนัฝร่ังกรอบ กะหร่ีพฟั 
B.B.Q.หมู,ไก่,

เน้ือ 
แฮมมว้นหน่อไมฝ้ร่ัง แฮก้ึนทอด เมด็ขนุน 

เผอืกทอดกรอบ พายไก่ สะเตะ๊หมู,ไก่ มินิแฮมแซนวสิ ลูกช้ินหมู , เน้ือ , 
ขา้วเหนียวหนา้

กุง้ 
ถัว่ทอด ซอสเซสโรล พร้อมอาจาด แคนคาลูปกบัแฮม ลูกช้ินกุง้ , ปลา หนา้ปลาแหง้ 

ขา้วเกรียบกุง้ ซาลาเปา ไก่ยา่งเทอริยากิ ซาลามีกบัมะกอก ไส้กรอกคอ๊กเทล ลูกชุบผลไม ้

เมด็มะม่วง ขนมปังหนา้หมู ขา้วตงัหนา้ตั้ง ชีสกบัสัปปะรด ปลาชุบเกร็ดขนมปัง 
วุน้ลาย,วุน้
น ้าหวาน 

ป้ันสิบไส้ปลา เม่ียงคะนา้ เน้ือเยน็ต่าง มนัทอดและถัว่ทอด ปีกไก่ BBQ. ขนมฟักทอง 
ถัว่ปากอา้ ปอเป๊ียะ โบโลยา่ไก่มว้น ไส้กรอกอิสาน ทองหยบิ 

เก๊ียวกรอบ หน่อไมฝ้ร่ัง แหนมซ่ีโครง ทองหยอด 
ขนมปังหนา้ปลา ไข่ตม้กบัไข่ปลาคาร์เวยี ขนมจีบ ฝอยทอง 

   
ทูน่าในมะเขือเทศ ทอดมนัปลา ขนมกลว้ย 

อาหารออกร้านเลือกได้ 1 รายการ 
ชีสกบัขนมปังกรอบ กุง้ชุบแป้งทอด น ้าดอกไม ้

กุง้คอ๊กเทล ห่อหมกกระทงจ๋ิว ขนมชั้นใบเตย 

ร้านก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น หรือ เป็ดตุ๋น หรือ หมูตุ๋น 
หรือ 

ปลากะพงรมควนั หมู , เน้ือ แดดเดียว ขนมชั้นสามสี 

ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินเน้ือสด หรือ ก๋วยเต๋ียวเยน็ตาโฟ ขาหมูยดัไส้ หอมใหญ่ชุบแป้งทอด พุทราจีนเช่ือม 

ขา้วขาหมู  หรือ  ขา้วมนัไก่  หรือ  ขา้วหมูแดง  
หรือ 

ไข่คลุกเนยสอดไส้ เตา้หูป้ลาทอด ตะโกเ้สวย 

ขา้วหมูกรอบ  หรือ  ร้านบะหม่ี - เก๊ียว  หรือ ตบับดกบัขนมปังกรอบ หมูยอชุบแป้งทอด กลีบล าดวน 

ร้านกระเพาะเปลา  หรือ  ร้านไอศครีมกะทิ ฮอยจอ้ทอด ขนมเคก้ช้ินเล็ก 

*** ออกร้าน 1 ซุ้ม ส าหรับแขก 100 ท่าน  ลาบหมูในถว้ยแตงกวา อลวัเกลียว 

พเิศษส าหรับท่านทีจ่องแขกถึง 500 ท่าน  ผลไมร้วม 

แถมเพิม่อกี 1 ซุ้ม 
   

               


