รายการอาหาร : คอฟฟี่ เบรก
ชุด

ราคา

จํานวนขนม

เครื่ อ งดื่ม

1

35

1

ชา กาแฟ โอวัล ติน นํา้ เปล่ า

2

45

2

ชา กาแฟ โอวัล ติน นํา้ เปล่ า

3

70

1

ชา กาแฟ โอวัล ติน นํา้ เปล่ า นํา้ ผลไม้

4

80

2

ชา กาแฟ โอวัล ติน นํา้ เปล่ า นํา้ ผลไม้

รายการขนม :
พายสับปะรด
พายหมูแดง
ขนมปั งหมูสบั ไข่เค็ม
หมูหย็องนํ ้าพริ กเผา
พิซซ่าสโมกกี ้ไก่
เดนิชถัว่ แดง
เค้ กฟั กทอง

พายลูกตาล
พายข้ าวโพด
ขนมปั งไส้ ถวั่ แดง
หมูหย็องแฮมชีส
ปูอดั UFO
เดนิชถัว่ ดํา
เค้ กลูกเกด

พายไก่
พายมะพร้ าว
ขนมปั งไส้ เผือก
พิซซ่าคอกเทล
สามซ่า
เดนิชลูกเกด
เค้ กฝอยทอง

หมายเหตุ :





รั บ จัด ขัน้ ตํ่า 50 ท่ านขึน้ ไป โดยจะต้ อ งสั่งพร้ อ มอาหารบุฟ เฟต์
ค่ าขนส่ งขึน้ อยู่ก ับ ระยะทาง
สั่งจองล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน
อัต รานีย้ ังไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม (VAT) 7%

สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม
ป่ าน 081-686-9193 / 090‐901‐1944
ปราณี 084-099-0474
Line : @jarju (อย่ าลืม ใส่ @ นะครับ )
E-Mail : jarjupladukfu@hotmail.com

พายทูน่า
พายสังขยา
ขนมปั งไส้ สงั ขยา
พิซซ่าแฮม
บัตเตอร์ เค้ ก
เค้ กหน้ าเนียน
เค้ กโรล

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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

