รายการอาหาร : บุฟ เฟต์

จํานวน

50 ท่านขึน้ ไป

30 ท่าน
250

40 ท่าน
220

180

200

220

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

(จํานวนรายการ)

1

1

1

1

1

ผลไม้ รวม

-

-

เครื่ องดื่ม

-

-

ราคา
ประเภท
หมวด A
(จํานวนรายการ)

หมวด B
(จํานวนรายการ)

ของหวาน






-

พร้ อ มบริก ารจานเมลามีน ช้ อ นส้ อ ม ถ้ วยแบ่ ง แก้ วนํา้ และอุป กรณ์ อ่ ุน อาหารสแตนเลส
โต๊ ะจัด อาหารพร้ อ มผ้ าปูโ ต๊ ะและผ้ าสเกิร์ ต ล้ อ มโต๊ ะ
ข้ าวสวย นํา้ เปล่ า บริก ารฟรี !!!
อัต รานีย้ ังไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม (VAT) 7%

หมายเหตุ :
 ระยะเวลาในการบริ ก าร 4 ชั่ว โมง
 ค่ าขนส่ งขึน้ อยู่ก ับ ระยะทางและเวลาในการจัด งาน

สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม
ป่ าน 081-686-9193 / 090‐901‐1944
ปราณี 084-099-0474
Website : www.จ่ าจูป ลาดุก ฟู.com
Facebook : www.facebook.com/jarju2015
Line : @jarju (อย่ าลืม ใส่ @ นะครับ )
E-Mail : jarjupladukfu@hotmail.com

ขัน้ ตอนการสั่งจอง
1.
2.
3.
4.

หรือ เพื่อ สอบถามคิวงาน ตามวัน ที่ท่ านต้ อ งการ
จองคิวงานโดยกรอกเอกสารใบสั่งจองแล้ วส่ งทาง
หรือ E-Mail
เมื่อ ได้ ร ับ ใบเสนอราคาแล้ ว ทําการชําระค่ ามัด จํา ภายใน 7 วัน ถือ ว่ าการจองเสร็จ สิน้
การสั่งจองด้ วยวาจาไม่ น ับ ว่ าเป็ นการสั่งจอง การสั่งจองจะเสร็จ สิน้ ต่ อ เมื่อ ชําระค่ ามัด จํา

ขัน้ ตอนการเปลี่ย นแปลง
1.
2.

ในกรณีท่ ตี ้ อ งการเปลี่ย นแปลงจํานวน รายการอาหาร แจ้ งล่ วงหน้ าก่ อ นวัน งาน 3 วัน
ในกรณีท่ ตี ้ อ งการเปลี่ย นแปลงวัน จัด งาน แจ้ งล่ วงหน้ าก่ อ นวัน งาน 7 วัน

ขัน้ ตอนการยกเลิก
2.
3.
4.

1. แจ้ งยกเลิก การจัด งานทางหรือ
กรณีท่ ตี ้ อ งการยกเลิก งานก่ อ นวัน งาน 15 วัน คืน มัด จําให้ ท งั ้ หมด
กรณีท่ ยี กเลิก งานก่ อ นวัน งาน 7 วัน คืน มัด จําครึ่งหนึ่งของเงิน ที่วางมัด จํา
กรณีท่ ยี กเลิก งานก่ อ นวัน งานน้ อ ยกว่ า 7 วัน ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ ค ืน มัด จํา

บริก ารเสริม
1.
2.
3.
4.
5.

โต๊ ะ 1 ตัว เก้ าอี ้ 8 ตัว พร้ อ มผ้ าปูโ ต๊ ะและผ้ าคลุม เก้ าอี ้ ชุด ละ 250 บาท
โต๊ ะ 1 ตัว เก้ าอี ้ 8 ตัว พร้ อ มผ้ าปูโ ต๊ ะและผ้ าคลุม เก้ าอี ้ + โบว์ ส ีท อง ชุด ละ 350 บาท
เต็น ท์ ส ีข าว ขนาด 3 x 3 เมตร หลังละ 600 บาท
พัด ลมไอนํา้ ตัวละ 1,500 บาท
อัต รานีไ้ ม่ ร วมค่ าขนส่ ง

รายการอาหาร : บุฟ เฟต์
หมวด A
ประเภทยํา ตํา สลัด






ยําปลาดุกฟู
ยําวุ้นเส้ นหมู / ไก่
ยําหมูยา่ ง
ยําหมูยา่ งยอดมะพร้ าว
ยําหมูยอ
ยําไส้ กรอก

ยําแหนม
ยํากุนเชียง
ยําเซี่ยงไฮ้
ลาบหมู / ไก่ / ปลาดุก
นํ ้าตกหมู
หมูมะนาว













หมูสะดุ้ง
ส้ มตําผลไม้
ส้ มตําไทย / ปู
สลัดผักไก่ต้ม
สลัดผักไก่ทอด

ประเภทนํา้ พริก เครื่ อ งจิม้






นํ ้าพริกกะปิ ปลาทูทอด
นํ ้าพริกกะปิ ก้ งุ สด
นํ ้าพริกลงเรื อ
นํ ้าพริกกุ้งสด (ตํา)
นํ ้าพริกปลาทู (ตํา)
นํ ้าพริกปลาร้ า
นํ ้าพริกอ่อง








นํ ้าพริกกุ้งเสียบ
นํ ้าพริกมะม่วง
นํ ้าพริกมะขาม (ตามฤดู)
นํ ้าพริกเห็ด
กะปิ ควั่
เต้ าเจี ้ยวหลนหมูก้ งุ







หลนปลาอินทรี ย์
หลนปูเค็ม
หลนปลาร้ า
หลนกุ้ง
หลนแหนม
หลนเต้ าหู้ยี ้

ประเภทแกงเผ็ด








แกงเขียวหวานลูกชิ ้นปลากราย
แกงเขียวหวานไก่ / หมู
มัสมัน่ หมู / ไก่
แกงกะหรี่ หมู / ไก่
พะแนงหมู / ไก่
แกงขี ้เหล็กหมูยา่ ง
แกงเทโพหมูสามชัน้
แกงคัว่ สับปะรดกุ้ง / หอย









แกงอ่อมมะระปลาดุก
แกงป่ าลูกชิ ้นปลากราย
แกงป่ าไก่ / ปลาดุก
แกงเหลืองหน่อไม้ ดอง
แกงเหลืองฟั กปลานํ ้าดอกไม้
แกงสายบัวปลาทู
แกงเลียงผักรวมกุ้ง
แกงส้ มผักรวมกุ้ง / ปลาช่อน







แกงส้ มชะอมชุบไข่
แกงส้ มยอดมะพร้ าวกุ้ง
แกงไตปลา
ปลาร้ าทรงเครื่ องปลาดุก
ขนมจีนนํ ้ายากะทิ
ขนมจีนนํ ้ายาป่ า
ขนมจีนนํ ้าพริก
ขนมจีนซาวนํ ้า

ประเภทแกงจืด





แกงจืดเต้ าหู้ สาหร่าย ผักกาดขาว
แกงจืดเห็ดหูหนู สาหร่าย
แกงจืดลูกรอก
แกงจืดสาหร่ายม้ วน
แกงจืดแตงกวายัดไส้






ไข่พะโล้ เต้ าหู้ หมูสามชัน้
ไข่พะโล้ เต้ าหู้ น่องไก่
ตุน๋ ซี่โครงหมูเห็ดหอม / เยื่อไผ่
ตุน๋ ปี กไก่เห็ดหอม / เยื่อไผ่
ตุน๋ ฟั กไก่มะนาวดอง







ต้ มซุปไก่มนั ฝรั่ง
ต้ มเกี ้ยมฉ่ายกระเพาะหมู
ต้ มมะระยัดไส้ หมู
ต้ มมะระซี่โครงหมูเห็ดหอม
ต้ มฟั กซี่โครงหมูเห็ดหอม

รายการอาหาร : บุฟ เฟต์
ประเภทต้ ม ยํา
ต้ มยําขาหมู
ต้ มยําไก่บ้านใบมะขาม




ต้ มโคล้ งปลาช่อนทอด
ต้ มโคล้ งปลาดุกย่าง




ต้ มยํากะทิสดปลาช่อนหัวปลี
ต้ มข่าไก่เห็ดนางฟ้า

ประเภททอด ทานเล่ น








ปลาทับทิมทอดนํ ้าตก
ปลาทับทิมทอดโบราณ
ปลาทับทิมแดดเดียว ยํามะม่วง
ข้ าวเกรี ยบทอด
ถัว่ อบเนย
ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุ้ง
ข้ าวตังหน้ าตัง้
ข้ าวตังแกงเขียวหวานไก่










ไข่เจียวหมูสบั
ไข่เจียวแหนม
ไข่ยดั ไส้
ไข่ลกู เขย
หมูชบุ เกร็ดขนมปั งทอด
ไก่ชบุ เกร็ดขนมปั งทอด
หมูปัน้ ทอดกระเทียม
ไก่สบั ปั น้ ทอดกระเทียม
หมูแดดเดียว










หมู / ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย
ซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทย
ปี กไก่ทอด
ไก่ทอดเกลือ
ปี กไก่เหล้ าแดง
ไส้ กรอกทอด
ไส้ กรอกอีสาน
ปอเปี๊ ยะทอด
หมี่กรอบ

ประเภทผัด อบ ย่ าง














ผัดไทยเส้ นจันทร์ / วุ้นเส้ น กุ้ง
ข้ าวผัดหมู / ไก่ / กุนเชียง / แฮม
ข้ าวคลุกกะปิ
ก๋วยเตีย๋ วคัว่ ไก่
ผัดวุ้นเส้ นกุ้ง
ผัดโป๊ ยเซียน
ผัดมักกะโรนีก้ งุ / ไก่ / ไส้ กรอก
สปาเก็ตตี ้ซอสไก่ / หมู
สปาเก็ตตี ้ผัดขี ้เมา
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
ผัดเผ็ดไก่ / หมู / หมูกรอบ
ผัดกะเพราไก่ / หมู
ผัดเผ็ดลูกชิ ้นปลากราย
ผัดฉ่าปลา
ผัดพริกขิงถัว่ หมูกรอบ
ผัดพริกขิงปลาดุกฟูไข่เค็ม















ผัดขิงเห็ดหูหนูไก่ / หมู
หมูกรอบผัดพริกเผา
หมูผดั นํ ้ามันหอย
ตับหมูผดั พริกสด
หมู / ไก่ / ปลาผัดพริกไทยดํา
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / หมูกรอบ
ผัดบร็อคโคลี่ก้ งุ / ลูกชิ ้นกุ้ง
ผัดบร็อคโคลี่หมูกรอบ
ผัดคะน้ าหมูกรอบ / ปลาเค็ม
ผัดคะน้ านํ ้ามันหอย
ผัดผักสี่สหาย
ผัดถัว่ ลันเตากุ้ง
ผัดบวบใส่ไข่ กุ้ง
ผัดมะเขือยาวเต้ าเจี ้ยวหมูสบั















ผัดดอกกะหลํา่ กุ้ง / หมู
ผัดแขนงหมูกรอบ / กุ้ง
ผัดยอดมะพร้ าวกุ้ง
ผัดหน่อไม้ ฝรั่งกุ้ง
ขาหมูนํ ้าแดงยอดผัก
หมู / ไก่ / ซี่โครงหมู อบยอดผัก
ไก่ / ซีโ่ ครงหมู อบซอส
สตูว์หมู / หมูก้อน / ไก่
สตูว์ซี่โครงหมู / ลิ ้นหมู
หมูก้อนทรงเครื่ อง
ห่อหมกปลาช่อน / ปลากราย
คอหมูยา่ ง / ไก่ยา่ ง จิ ้มแจ่ว
สเต็กหมู / ไก่ จิ ้มแจ่ว
ปลาทับทิม / เต้ าหู้ปลาสามรส
ปลาทับทิมราดเปรี ย้ วหวาน

รายการอาหาร : บุฟ เฟต์
หมวด B
ประเภทยํา สลัด





ยํารวมมิตรทะเล
ยําวุ้นเส้ นทะเล
ยําเนื ้อย่าง
ยําปลาหมึก





ยําถัว่ พูก้ งุ สด
ลาบปลาหมึก
ลาบเนื ้อ
หมูตกครก






กุ้งมะนาว
สลัดผักกุ้งต้ ม
สลัดผักกุ้งทอด
สลัดผลไม้ ก้ งุ ทอด

ประเภทแกงเผ็ด
แกงเขียวหวานลูกชิ ้นปลากรายยัดไส้ ไข่เค็ม
แกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้
แกงเผ็ดเป็ ดย่าง





มัสมัน่ เนื ้อ
แกงกะหรี่ เนื ้อ
พะแนงเนื ้อ





ฉู่ฉี่ปลาทู
ฉู่ฉี่ก้ งุ
ฉู่ฉี่ปลาช่อน

ประเภทแกงจืด ต้ ม ยํา



ตุน๋ ฟั กเป็ ดมะนาวดอง
แกงจืดปลาหมึกยัดไส้
กระเพาะปลานํ ้าแดง
ปลาทูต้มมะดัน (ตามฤดูกาล)





ต้ มยํากุ้งนาง
ต้ มยําปลาเก๋า
ต้ มยํารวมมิตรทะเล




ต้ มส้ มปลากระบอก
ต้ มส้ มปลาทู
ต้ มข่าทะเลเห็ดนางฟ้า

ประเภททอด ทานเล่ น





ปลาทูทอด
ปลาสลิดทอดกรอบ
ปลากะพงทอดนํ ้าปลา
ปลาช่อนโบราณ





ปลาช่อนทอดนํ ้าตก
ปลาหมึกยัดไส้ ทอดกระเทียม
ปูจ๋า
ถุงทองทอด






ฮ่อยจ๊ อ
กุ้งชุบเกร็ดขนมปั งทอด
กุ้งทอดกระเทียม
เนื ้อแดดเดียว

ประเภทผัด อบ ย่ าง







ข้ าวผัดกุ้ง / ปู
ผัดเผ็ดหมูป่า
ผัดเผ็ดเนื ้อ
ผัดกระเพราเนื ้อ
ผัดฉ่าทะเล
ทะเลผัดผงกะหรี่








ปลาช่อนผัดคืน่ ฉ่าย
กุ้งผัดพริกไทยดํา
เป็ ดพะโล้
ปลาทูต้มเค็ม
ปลาตะเพียนต้ มเค็ม
ปลาหมึกนึง่ มะนาว








ปลากะพงนึง่ มะนาว
ปลาเก๋าสามรส
กุ้งราดเปรี ย้ วหวาน
กุ้งอบวุ้นเส้ น
เต้ าหู้ราดเนื ้อปู
ซี่โครงหมูซอสบาบีควิ

รายการอาหาร : บุฟ เฟต์
ขนมหวาน







บัวลอยเผือก / ฟั กทอง
ลอดช่อง แตงไทย เผือก นํ ้ากะทิ
กล้ วยบวดชี
แกงบวดฟั กทอง / เผือก
เต้ าส่วนเม็ดบัว
สาคูถวั่ ดํามะพร้ าวอ่อน
ข้ าวเหนียวถัว่ ดํามะพร้ าวอ่อน







ข้ าวเหนียวดําเปี ยกเผือกมะพร้ าวอ่อน
รวมมิตร
เต้ าทึงเย็น
ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ
สาคู แคนตาลูป
ขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชัน)
้

ผลไม้ ต ามฤดูก าล (เลือ กได้ 3 รายการ)




แตงโม
ฝรั่ง
สับปะรด





ชมพู่
แคนตาลูป
มะม่วง

นํา้ สมุน ไพร นํา้ อัด ลม (เลือ กได้ 2 รายการ)






นํ ้าเก๊ กฮวย
นํ ้าลําไย
นํ ้ากระเจี๊ยบ
นํ ้าใบเตย
นํ ้าตะไคร้






นํ ้ามะตูม
นํ ้าอัญชัน
นํ ้าอัญชันมะนาว
นํ ้าอัดลม (เป๊ ปซี่ สไปรท์ แดง เขียว ส้ ม)

บริษ ัท จ่าจู แคทเทอริง จําก ัด
47/566 หมู5่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Tel. : 081‐686‐9193 , 090‐901‐1944 , 084‐099‐0474
E‐mail : jarjupladukfu@hotmail.com

Fax : 02‐800‐3431

Website : www.jarjupladukfu.com

Facebook : www.facebook.com/jarju2015

Line ID : @jarju

ั
ใบสงจองการจ
ัดเลียงอาหาร
ผูต
้ ด
ิ ต่อ
สถานที

ั
: ………………………………………………
โทรศพท์
: …………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

E‐Mail

: ………………………………………………

Fax

: …………………………………………

ว ันทีจ ัดงาน

: ………………………………………………

เวลา

: …………………………………………

บุฟเฟต์
30 ท่าน (250 บาท / ท่าน)

จํานวน : ……………………ท่าน

40 ท่าน (220 บาท / ท่าน)

สําหร ับ 50 ท่านขึนไป
ชุดที 1 (180 บาท / ท่าน)
สําร ับพระ

จํานวน : ……………………ท่าน
ชุดที 2 (200 บาท / ท่าน)

พระเชา้

พระเพล

จ ัดเป็นโตก ………………… โตก

จ ัดเป็นวง

เชา้ ……………ชุด

คอฟฟี เบรค

:

้ อาหาร
ซุม

้
: ………………………………ซุม

ชุดที 3 (220 บาท / ท่าน)

………………… วง

บ่าย……………ชุด

อาหารกล่อง : ………………………………ชุด
รายการอาหาร

รายการเพิมเติม

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

อืนๆ เพิมเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

