รายการอาหาร : ซุ้ม อาหาร
บริ การจัดเลี ้ยงในรูปแบบซุ้มอาหาร สําหรับงานเลี ้ยงต่างๆ อาทิ งานเลี ้ยงฉลองมงคลสมรส
งานเลี ้ยงบริ ษัท และอื่นๆ
ราคาเริ่ม ต้ น 5,500 บาท/ซุ้ม ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนและประเภทอาหาร
ซุ้ม อาหาร
ก๋วยเตี๋ยวหมูนํ ้าตก
 ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยํา
 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ ้นหมู
 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ ้นปลา
 ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
 ก๋วยเตี๋ยวหมูตน
ุ๋
 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตน
ุ๋
 ขนมจีนนํ ้าพริ ก / นํ ้ายา
 ขนมจีนซาวนํ ้า
 ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่
 ข้ าวมันไก่
 ข้ าวขาหมู
 ข้ าวหมูแดง / หมูกรอบ
















ข้ าวคลุกกะปิ
ข้ าวผัดปู
กระเพาะปลานํ ้าแดง
ผัดไทยเส้ นจันทร์ ก้ งุ สด
ก๋วยเตี๋ยวคัว่ ไก่
ราดหน้ ายอดผัก
ทอดมันกุ้ง / ทอดมันปลากราย
ถุงทองทอด
ปอเปี๊ ยะทอด
ปี กไก่ทอด
ไส้ กรอกอีสาน
ข้ าวเกรี ยบทอด / ถัว่ ทอด
ข้ าวตังหน้ าตัง้














ส้ มตําไทย ปู ผลไม้
ลาบหมู
ไก่ยา่ ง
คอหมูยา่ ง
ยําปลาดุกฟู
ยํารวมมิตร
หมูสะเต๊ ะ
ลูกชิ ้นปิ ง้
ลูกชิ ้นลวก
สปาเก็ตตี ้ซอสหมู / ไก่
สปาเก็ตตี ้ผัดขี ้เมา
มักกะโรนีผดั กุ้ง

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
ซาหริ่ ม ทับทิมกรอบ
สาคู แคนตาลูป
ขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชัน)
้
ผลไม้ รวม

นํา้ สมุน ไพร นํา้ อัด ลม (เลือ กได้ 3 รายการ)






นํ ้าเก๊ กฮวย
นํ ้าลําไย
นํ ้ากระเจี๊ยบ
นํ ้าใบเตย
นํ ้าตะไคร้






นํ ้ามะตูม
นํ ้าอัญชัน
นํ ้าอัญชันมะนาว
นํ ้าอัดลม

หมายเหตุ :





พาชนะใช้ แ ล้ วทิง้ พร้ อ ม ช้ อ น ส้ อ ม หรื อ ตะเกียบ
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 @ นะครั บ )
E-Mail : jarjupladukfu@hotmail.com

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

