
 

 

Thai Set Menu 
Recommended Thai Menu Set 

Set 1 
 

Appetizer 

 

ป้ันขลิบนึ่งไส้ปลา 
“Pan Krib” Steamed Dumpling stuffed with fish 

 
Main Course 

 

แกงเขียวหวานหมู เอน็หมู พริกขีห้นู บร่ันดี แนมโรตี 
Pork Green Curry with Brandy – Roti Bread 

 
ซุปแขกหมูตุ๋น หรือไก่ตุ๋น 

Pork or Chicken “Tom Yum” Soup with potatoes & onions 

 
คะน้าฮ่องกงผัดเหด็หอม 

Chinese Broccoli Stir-fried with oyster sauce & mushroom 

 
ปูจ๋า ในกระดองปูเล็ก 

Pork Green Curry with Brandy – Roti Bread 

 
ปลาสลิดฟู ย ามะม่วงดบิ 

Deep fried minced fish served with spicy mango salad 
 

ข้าวหอมมะล ิ
Steamed Jasmine Rice 

 
Deserts 

ทับทมิกรอบ มะพร้าวกะท ิ
“Tub Tim Krob” Thai desert in coconut milk 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

น า้ใบเตย (Pandan Leaves Juice) / น า้ดื่ม (Drinking Water) 



 

 

 
Recommended Thai Menu Set 

Set 2 
 

Appetizer 

 

กระทงทอง ไส้ทูน่าย า 
“Kratong Tong” Crispy Cup filled with spicy Tuna Salad 

 
Main Course 

 

แกงเผด็เป็ดย่าง ล าใย 
Pork Green Curry with Brandy – Roti Bread 

 
ต้มย ากุ้งนางน า้ข้น เหด็สด 

“Tom Yum” soup with prawns & mushroom 

 
ผัดผักส่ีสหาย 

Mixed 4 Vegetables Chinese Style 

 
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ราดกระเพรา ปลาหมกึสับ 

New Zealand Mussel & Squids with spicy Kraprao Herb 

 
ทอดมันปลากราย 

Fried Fish Cake served with cucumber salad 

 

ข้าวหอมมะล ิ
Steamed Jasmine Rice 

 
Deserts 

ข้าวเหนียวมะม่วง 
Mango and sticky rice 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

น า้มะตูม(Matoom Juice) / น า้ดื่ม (Drinking Water) 



 

 

 
 

Recommended Thai Menu Set 
Set 3 

 

Appetizer 
 

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
Thai noodles wrapped with pork & vegetables served with spicy sauce 

 
Main Course 

 

แกงมัสหม่ันไก่ หรือหมู หรือเนือ้น่อง 
“Masman” Curry with chicken, pork or beef 

 
ต้มย าโป๊ะแตก 

“Tom Yum” Seafood Soup & mushroom 

 
ลูกชิน้กุ้งผัดบล็อคโคล่ี 

Broccoli stir-fried with Shrimp Ball 

 
กุ้งแม่น า้ทอดกระเทียมพริกไทย 

River King Prawn fried with garlic & pepper sauce 

 
ปลาดุกฟู ย ามะม่วงดบิ 

Deep fried minced fish served with spicy mango salad 
 

ข้าวหอมมะล ิ
Steamed Jasmine Rice 

 
Deserts 

เต้าทงึเย็น 
“Tao Tung” Thai desert in longan juice & ice 

ผลไม้รวม Mixed Fruits 
 

น า้กระเจีย๊บ (Krajieb Juice) / น า้ดื่ม (Drinking Water) 



 

 

 
 

Recommended Thai Menu Set 
Set 4 

 

Appetizer / Salad 
 

หมี่กรอบชาววัง 
“Mee Krob” Crispy sweet nooddles 

 
Main Course 

 

ขนมจีนน า้พริก ผักทอด กุ้งทอด และเหมือด 
“Kanom Jeen Nam Prik” Thai noodles  

 
แกงจืดเย่ือไผ่ เหด็เข็มทอง หมูบะช่อ 

Bamboo Shoot Clear Soup with mushroom & pork 

 
หน่อไม้ทะเลเจีย๊น ผักกาดขาว บล็อกโคล่ี สาหร่ายเส้นผม 
White asparagus stir-fried with cabbage & broccoli 

 
หอยจ๊อ 

Fried Crab’s meat & pork Ball 
 

ข้าวหอมมะล ิ
Steamed Jasmine Rice 

 
Deserts 

ลูกตาลลอยแก้ว 
“Look Tan” Thai desert in syrup & ice 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

น า้ใบเตย (Pandan Leaves Juice) / น า้ดื่ม (Drinking Water) 

 
 



 

 

 
 

Recommended Thai Menu Set 
Set 5 

 

Appetizer / Salad 
 

ย ารวมมติรทะเล 
“Pan Krib” Steamed Dumpling stuffed with fish 

 
Main Course 

 

แกงกะหร่ีปลาอนิทรีย์ เสิร์ฟพร้อมอาจาด 
Fish “Kari” Curry served with cucumber salad 

 
ต้มโคล้งไก่บ้าน 

Chicken “Tom Yum” spicy soup 

 
หลนปูน่ิม ผักสด ปลาดุกฟู 

Soft Shell Crab & Minced Pork Coconut Dips served with vegetables 

 
กุ้งแม่น า้ทอดราดซอสต้มย า 

River King Prawn fried with “Tom Yum” creame sauce 

 
ทอดมันกุ้ง พลัมซอส 

Fried Shrimp Cakes served with plum sauce 

 
Deserts 

บัวลอยเผือก มะพร้าวอ่อน 
“Taro Ball” & coconut in coconut milk creame 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

Drinks 

น า้พันช์ (Punch Juice) / น า้ดื่ม (Drinking Water) 

 



 

 

 
 

Recommended Thai Menu Set 
Set 6 

 

Appetizer / Salad 
 

ย าส้มโอเสวย กุ้งสด 
Pomelo sweet salad with shrimps 

 
Main Course 

 

พะแนงเป็ดย่าง หรือแพนงซ่ีโครงหมูอ่อน 
“Panang” Curry with Duck or Pork Ribs 

 
ต้มข่าไก่น า้ใส เหด็สด 

Chicken “Tom Yum” Coconut Soup & mushroom 

 
คะน้าฮ่องกงผัดเหด็หอม 

Chinese Broccoli stir-fried with oyster sauce & mushroom 

 
ปลากะพงทอดราดซอสเปรีย้วหวาน หรือราดพริก 

Filet SeaBass fried with sweet & sour sauce or spicy sauce 

 
ทอดมันกุ้ง พลัมซอส 

Fried Shrimp Cakes served with plum sauce 

 
Deserts 

ไอศกรีมกะทสิด ทรงเคร่ือง 
Fresh Coconut Ice Cream 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

Drinks 

น า้ตะไคร้ (Lemongrass Juice) / น า้ดื่ม (Drinking Water) 

 



 

 

 
 

Recommended Thai Menu Set 
Set 7 

 

Appetizer / Salad 
 

ย ารวมมติรทะเล 
“Pan Krib” Steamed Dumpling stuffed with fish 

 
Main Course 

 

แกงเขียวหวานปูน่ิม ยอดมะพร้าวอ่อน 
Green Curry with Soft Shell Crab & young coconut shoot 

 
แกงจืดลูกชิน้ปลา เหด็หูหนูขาว หมูบะช่อ 

Fish Ball Clear Soup with mushroom & minced pork 

 
น า้พริกลงเรือทรงเคร่ือง ผักสด ปลาดุกฟู /หรือน า้พริกกุ้งนาง 

“Nam Prik” spicy dips with vegetables & fried catfish 

 
ซ่ีโครงหมูอ่อนย่าง ยอดผัก 

Grilled BBQ Pork Ribs with gravy sauce 

 
ปลาสลิดทอด 

Fried Crispy Fish 

 
Deserts 

สละลอยแก้ว 
“Taro Ball” & coconut in coconut milk creame 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

Drinks 

น า้อัญชัญมะพร้าวอ่อน (Anchan Coconut Juice) /  
น า้ดื่ม (Drinking Water) 

 



 

 

 
 

Recommended Thai Menu Set 
Set 8 

 

Appetizer / Salad 
 

ขลุ่ยปู 
Spring Roll stuffed with Crab’s Meat 

 
Main Course 

 

วุ้นเส้นผัดไทย กุ้งสด ห่อไข่ 
“Pad Thai” glassnooddles with Shrimps wrapped with egg roll 

 
กระเพาะปลาน า้แดง เหด็หอม 

Fish Maw Clear Soup with chicken & mushroom 

 
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ราดซอสต้มย า 

New Zealand Mussel topped with “Tom Yum” cream sauce 

 
ลาบไก่ เสิร์ฟในผักกาดแก้ว 

“Lab” chicken spicy salad & vegetables 

 
Deserts 

สละลอยแก้ว 
“Taro Ball” & coconut in coconut milk cream 

 

ผลไม้รวม 
Mixed Fruits 

 

Drinks 
 

น า้ชามะนาว (Lemon Iced Tea) /  

น า้ดื่ม (Drinking Water) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Set Menu  

ประเภทแกงเผ็ด  แกงกะทิ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
แกงมัสมั่นหม ู/ ไก ่* ขนมจนีน ้าพรกิ ผักทอด กุง้ทอด เหมอืด * 

แกงกะหรีห่ม ู/ ไก ่/ น่องไก ่* แกงมัสมั่นไก ่/ เนื้อเอ็นน่อง โรต ี* 

แกงเขยีวหวานไก ่มะเขอืเปาะ * แกงกะหรีไ่ก ่/ หมู / เนื้อเอ็นน่อง * 

แกงเขยีวหวานลกูช ิน้ปลากราย * แกงกะหรีป่ลาอนิทรยี ์* 

แกงเขยีวหวานหมูย่างยอดมะพรา้ว * แกงเขยีวหวานเนือ้น่อง พรกิขีห้นู บรั่นด ี* 

พะแนงหม ู/ น่องไก ่- ปีกไก ่* แกงเขยีวหวานหม ู+ เอ็นหม ูพรกิขีห้นู บรั่นด ี* 

ขนมจนีน ้ายาชาววัง * แกงเขยีวหวานปลาอนิทรยี ์* 

ขนมจนีซาวน ้า * แกงเขยีวหวานปลาหมกึยัดไส ้* 

ขนมจนีน ้ายาป่า แกงเขยีวหวานกุง้นาง มะเขอืเปาะ * 

แกงป่าไก ่/ หมู  แกงเขยีวหวานปลาดกุนา * 

แกงป่าลกูช ิน้ปลากราย แกงเผ็ดเป็ดยา่ง * 

แกงป่าปลาดกุ แกงเผ็ดเนื้อ มะเขอืเปาะ 

แกงไตปลา พะแนงปีกไกย่ัดไส ้ 

แกงเผ็ดไกใ่สฟั่ก / หน่อไม ้ พะแนงซีโ่ครงหมูอ่อน * 

แกงเผ็ดปลาดกุมะระ พะแนงเนื้อสนัใน * 

แกงคัว่หอยขม / หอยแครง /หอยแมลงภู ่ พะแนงปลาหมกึยัดไส ้

แกงเหลอืงฟัก ปลาน ้าดอกไม ้ ฉู่ฉ่ีปลาหมกึยัดไส ้

แกงอ่อมปลาดกุใบชะพล ู ฉู่ฉี่ปลาอนิทรยี ์* 

ปลารา้ทรงเครือ่ง แกงคัว่สบัปะรดกุง้สด 

แกงสายบัวปลาทสูด แกงขีเ้หล็กหมยู่าง 



 

 

 

 

                 

Set Menu 

ประเภทอบ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
หมีก่รอบชาววัง * ผัดพรกิขงิแหง้ปลาดกุฟ ู* 

ทอดมันปลากราย * ทอดมันกุง้ *  

ทอดมันขา้วโพด กุง้ผเีสือ้ชบุแป้งทอด 

หมูทอดใบมะกรดูกรอบ *  หมู / ไกท่อดกระเทยีมพรกิไทย ปูจ๋า ในกระดองปูเล็ก * 

หมูอบ / ไกอ่บซอสเห็ด ฟิเลป่ลาทอดสามรส * 

หมูสบัปั้นทอด ฟิเลป่ลาทอดราดซอสเปรีย้วหวาน *  

ปีกไกส่อดไส ้“ซอสามสาย” สเต็กปลาทอด ราดน ้าสลดั  

Set Menu 

ประเภทอบ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ปีกไก ่/ น่องไกท่อดกระเทยีม ปลาทอด เจี๋ยนขงิ 

น่อง ปีกไกน่ ้าแดง ปลาทอดตะไคร ้

ไกอ่บเหลา้แดง ปลานึง่ซอี ิ๊ว  

ไกส่บัปั้นทอด  ปลานึง่มะนาว 

ไกอ่บเกลอื ซีโ่ครงหมูอ่อนทอดกระเทยีมพรกิไทย 

ไกแ่ชเ่หลา้ ซีโ่ครงหมูอ่อนทอดสามรส 

ไกอ่บยอดผัก ซีโ่ครงหมูผัดพรกิไทยด า 

ปีกไก ่/ น่องไกท่อดกระเทยีม ซีโ่ครงหมูอ่อนย่าง”ซอสามสาย”* 

ห่อหมกปลากรายหอยแมลงภู ่*   ซีโ่ครงหมูอบเตา้ซี ่  

ห่อหมกปลาชอ่นใบยอ * ปลาหมกึยดัไสท้อดกระเทยีมพรกิไทย 

เตา้หูท้รงเครือ่ง สนัในหมูอบยอดผัก 

ไขล่กูเขยทรงเครือ่ง หมูแดดเดยีว 

ไขย่ัดไสห้มูผัดผงกะหรี ่  ไกก่ระเทยีมหนังกรอบ - น ้าจิม้สามรส * 

กล า่ปล ีห่อหมูน ้าแดง ไกห่่อใบเตย * 

ขาหมูน ้าแดง ยอดผัก ไกน่าคัว่เกลอื ทอดกรอบ 

ซีโ่ครงหมูอ่อนอบซอส * ห่อหมกทะเล * 



 

 

 

 

      

Set Menu 

ประเภทผัดผัก ผัดเผ็ด (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ไกผ่ัดพรกิแหง้เสฉวน * ปลาหมกึผัดผงกะหรี ่

ผัดเปรีย้วหวานหม ู/ ไก ่ ปลาหมกึผัดไขเ่ค็ม *  

ไกผ่ัดขงิสด เห็ดหูหนู ทะเลผัดผงกะหรี ่* 

ผัดเปรีย้วหวานหม ู/ ไก ่  ลกูช ิน้กุง้ผัดผักโสภณ * 

ผัดถัว่งอก เตา้หู ้  ลกูช ิน้กุง้ผัดผักไตห้วัน * 

ผัดผักกาดดองใสไ่ข ่กระเทยีมดอง  ถัว่ลนัเตาผัดเห็ดฟาง กุง้สด * 

ผัดบวบหม ูใสไ่ข ่ ผัดโป๊ยเซยีน  

ผัดเตา้หูข้าว ราดหนา้หมูสบั เนื้อสนัในผัดพรกิไทยด า * 

ผัดถัว่แขกหมูสบั   เนื้อสนัในผัดน ้ามนัหอย *  

ผัดวุน้เสน้ทรงเครือ่ง * เนื้อสนัในผัดพรกิแหง้เม็ดมะมว่ง  

คะนา้น ้ามันหอย ตบัหมูผัดพรกิหวาน 

ผัดผักรวมมติร * ผัดพรกิเหลอืงทะเลใต ้* 

ผัดผักสีส่หาย ผัดขีเ้มาทะเล -ยอดมะพรา้วอ่อน *  

ผัดถัว่ลนัเตาเห็ดฟาง -น ้ามันหอย *  ผัดหน่อไมล้กูช ิน้ปลา  ปลาหมกึผัดพรกิถัว่ฝักยาว 

ผัดเผ็ดปลาดกุทอด - กะเพรากรอบ * ผัดเผ็ดทะเลรวมมติร 

ผัดเผ็ดลกูช ิน้ปลากราย ผัดกะเพราทะเลรวมมติร 

ผัดหน่อไมล้กูช ิน้ปลา  ผัดขีเ้มาไก ่ยอดมะพรา้ว ผัดพรกิเหลอืงหม ู/ ไก ่* ผัดพรกิขงิถัว่ฝักยาวหม ู/ ไก ่ กะเพราหมูสบั / ไกส่บั หมูป่าผัดพรกิไทยอ่อน 

ผัดเผ็ดหมูย่าง มะเขอืเปาะ คัว่กลิง้เนื้อ * 

ผัดเผ็ดหมูป่าเทยีม คัว่กลิง้ซีโ่ครงหมูอ่อน * 

ผัดขีเ้มาไก ่ยอดมะพรา้ว  ผัดพรกิขงิถัว่ฝักยาวหม ู/ ไก ่ กะเพราหมูสบั / ไกส่บั  

ผัดพรกิเหลอืงหม ู/ ไก ่*  

ผัดพรกิขงิถัว่ฝักยาวหม ู/ ไก ่   

กะเพราหมูสบั / ไกส่บั  



 

 

 

 

 

 

Set Menu  

ประเภทย า (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
หมู / ไกม่ะนาว คะนา้สด *  ลาบปลาดกุยา่ง *   

ต าหมูขมาย ลงเรอื * ลาบปลาชอ่นทอด * 

ย าหัวปลโีบราณ คอหมูย่าง น ้าจิม้แจ่ว * 

สม้ต าไทย / ป ู  พลา่กุง้ มะเขอืยาว 

ย ารวมมติรบก   ย าทวายแบบโบราณ 

ย าวุน้เสน้หมูสบั ย าถัว่พล ูกุง้สด * 

น ้าตก หมู / ไก ่* ย ารวมมติรทะเล * 

ลาบ หมู / ไก ่* ย ายอดมะพรา้วอ่อนกุง้สด 

ย าเซีย่งไฮ ้ ย าตะไครส้วนแกว้ กุง้สด  

ย ากนุเชยีง ย าวุน้เสน้ทะเลรวมมติร 

ย าแหนมสด  ย าสม้โอเสวยกุง้สด * 

ย าหมูยอ  ย าสามกรอบ กุง้สด 

ย าเล็บมอืนาง ย าสม้โอหมูย่าง * 

ย าไกย่่าง ย าปลาหมกึ 

ย าหมูย่าง ย าสารพัดเห็ดกุง้สด 

ย าสารพัดเห็ด ต าเนื้อขมายลงเรอื * 

ลาบสารพัดเห็ด ลาบเนื้อ 

ย าแหนมสด ย าเนื้อ มะเขอืเปาะ  

 ย าผักบุง้กรอบ กุง้สด * 

Set Menu 

ประเภทน า้พริก น า้จิม้ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
น ้าพรกิลงเรอื ผักสด ปลาดกุฟ ู* น ้าพรกิปูไขเ่ค็ม ผักสด ปลาททูอด *  

น ้าพรกิมะม่วง ผักสด * น ้าพรกิกุง้สด ผักสด ปลาททูอด * 

น ้าพรกิกะปิ ผักสด * น ้าพรกิกะปิ ปลาททูอด ไขช่ะอม * 

หลนปลาอนิทรยีเ์ค็ม ผักสด * น ้าพรกิมะม่วง ปลาททูอด * 

หลนปูเค็ม ผักสด * น ้าพรกิกุง้เสยีบ ผักสด *  

หลนเตา้เจีย้ว ผักสด น ้าพรกิไตปลา ปลาชอ่นทอดขมิน้ * 

น ้าพรกิไขเ่ค็ม ผักสด แสรง้ว่าสองเกลอ ผักสด ปลาดกุฟ ู* 

น ้าพรกิมะขาม ผักสด ปลาททูอด  หลนกะปิคัว่ ผักสด ปลาดกุฟ ู* 

น ้าพรกิหนุ่ม แคบหม ูผักลวก หลนปูนิม่ ผักสด ปลาดกุฟ ู* 

น ้าพรกิอ่อง ไสอ้ั่ว ผักลวก หลนปลาสลดิ ผักสด ปลาดกุฟ ู* 



 

 

 

 

 

 

 

 

Set Menu 

ประเภทอาหารนานาชาติ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
สปาเก็ตตี ้ผัดขีเ้มาทะเล / หมู / ไก ่ ไกย่ัดไสช้สี และ แฮม ราดซอสไวนข์าว 

สปาเก็ตตีม้ทีซอส / หมู / ไก ่ ผักขมอบชสี 

สปาเก็ตตี ้คาโบนาลา่ซอส หรอื –กาลคิออยซอส ลาซานญ่าหม ู/ เนื้อ 

ผัดมักกะโรนีไสก้รอกรวม เม็กซกินั สปรงิโรล (ปอเป๊ียะทอด แบบเม็กซกินั) 

สลดัเนื้อสนัใน / ไกอ่บ / หมูอบ / กุง้ เนื้อปลาชบุขนมปังป่นทอด ซอสทารท์า 

สลดับาร ์(น ้าสลดัหลากชนดิ) ซปุมโิซะ 

สตวูเ์นื้อ / ไก ่/ หมูอบ ขา้วห่อสาหร่ายไสต้า่งๆ 

ซปุขน้ และ ซปุใสทกุชนดิ ขา้วปัน้หนา้ปลาดบิตา่งๆ* 

สนัในหมูอบ ราดซอสเห็ด สเต็กหมู / เนื้อ แบบญีปุ่่ น* 

หมู / ไกอ่บ ราดซอสเห็ด สลดัปลาแซลมอนรมควัน น ้าสลดัญีปุ่่ น* 

เนื้อมว้นแฮม ซอสพรกิไทย ปลาซาบะย่างซอีิ๊ว / ย่างเกลอื* 

สเต็กเนื้อสนัใน/หมู/อกไก ่ซอสเห็ดหรอืพรกิไทย แกงกรุุหม่าไก ่ขา้วเหลอืง* 

สเต็กเนื้อสนัใน / สเต็กหมู / สเต็กอกไก ่ซอสพรกิไทย  ขา้วหมกไก ่พรกิเขยีว* 

สเต็กปลา ราดซอสไวนข์าว ซปุหางววั / ซปุไก*่ 

ทะเลรวม/หอยแมลงภูต่วัใหญ่ผดัซอสเพสโต ้ ซีโ่ครงหมูอบซอสบารบ์คีวิยา่ง* 

ฟิช แอนด ์ชพิ*  



 

 

 

 

 

 

 

Set Menu  

ประเภทของหวาน (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ผลไมร้วม : แตงโม สบัปะรด มะละกอ ซา่หริม่ 

ลอดชอ่ง แตงไทย น ้ากะท ิ ไอศครมีกะทสิด รวมมติร 

เฉากว๊ยลกูชดิ สาค ูแคนตาลปุ 

ขนมรวมมติร น ้าแข็งใส ทบัทมิกรอบ มะพรา้วกะท ิ

ทบัทมิกรอบ เตา้ทงึเย็น 

ฟักทองแกงบวช วุน้กะท ิมะพรา้วอ่อน 

กลว้ยไขเ่ชือ่ม ผลไมร้วม : แตงโม สบัปะรด มะละกอ 

บัวลอยสามส ี แบบที ่1 :  สม้โอขาวน ้าผึง้ แตงโม สบัปะรด 

               (เพิม่ 40.-/ทา่น) 

บัวลอยเผอืก มะพรา้วออ่น แบบที ่2 :  สม้โอขาวน ้าผึง้ ขนุน มะม่วงเขยีวเสวย 

                แตงโม  (จ่ายเพิม่ 60.-/ทา่น) วุน้น ้าหวานตา่งๆ 

Set Menu 

ประเภทเคร่ืองดื่ม (*หมายถึงอาหารแนะน า) 
น ้ามะตมู* น ้ากระเจี๊ ยบ* น ้าเกก๊ฮวย น ้าเสาวรส  

น ้าล าใย น ้าตะไคร ้* น ้ามะพรา้ว  น ้าฝรั่ง  

น ้าออ้ย* น ้าใบเตย น ้าอัญชนัมะพรา้วอ่อน   น ้าพันช ์

  ชามะนาว พุทราจนี*  น ้าองุ่น  


