
 

 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 1  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

กุ้งโสร่ง / ปอเปี๊ยะทอด / เม็ดมะม่วงทอด 
Chicken wrapped in egg noodles deep fried, served  with pickle & plum 

sauce / Spring Rolls 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

แกงมัสมั่นเนื้อ / ไก่ / หมู แนมโรต ี
Chicken/Pork with “Mussaman” Curry & Roti Bread 

3. ซุป 
   Soup 

ต้มย้ำกุ้งแมน่้้ำ เห็ดสด 

"Tom Yum" Soup with prawns 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

ปลำสลิดฟู  ย้ำมะม่วงดบิ 

Fried Catfish with Mango Salad 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

ลูกช้ินกุ้งผัดบลอ็กโคลี่ / ผักโสภณ 

Shrimps ball stir fry with bitter cabbage and oyster sauce 

6. ทอด 
   Deep Fried 

ทอดมันปลำกรำย 
Fried Fish Paste Balls 

7. อื่นๆ 
   Others 

ผัดกะเพรำสันในหมูสับ แนมหมีก่รอบ 
Spicy Stir-Fried Fillet/Pork with Yellow noodle 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice 

9. ของหวาน 
   Desserts 

ข้ำวเหนียวมะม่วง 
Sweet sticky rice with mango 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด ส้มโอขำวน้ำ้ผึ้ง ขนนุ(ตำมฤดูกำล) 
Mixed Fruits 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำมะตูม 
Quince Juice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 2  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

หมูโสร่ง / มันฝรั่งทอด / ข้ำวตังหน้ำตั้ง 
Pork wrapped in egg noodles deep fried, served with pickle & plum sauce 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

แกงกะหรี่ไก่ - หมู / ปลำอินทรีย์ อำจำด 
Chicken - Pork - Beef Yellow Curry/ Fried Mackerel in Yellow Curry 

3. ซุป 
   Soup 

ต้มข่ำเนื้อเอน็น่อง น้ำ้ใส เห็ดสด 

Shank in Galanga Root Clear Soup 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

กุ้งแม่น้้ำเผำ สะเดำ น้้ำปลำหวำน / น้้ำจิ้มซีฟู้ด 

Roasted River Pawn with Seafood Seasoning 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

คะน้ำฮอ่งกง ผัดเห็ดหอม 

Chinese broccoli fry with Shiitake 

6. ทอด 
   Deep Fried 

ฟิเล่ปลำกะพงขำวทอด  รำดสำมรส 
Fried SeaBass serve with spicy sauce 

7. อื่นๆ 
   Others 

ห่อหมกปลำช่อน ใบยอ / ห่อหมกปูจำ๋ 
Snake-head fish curry in babana leaves/ Fish Paste with Savoury Crab Meat 
in Crab's shell 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice 

9. ของหวาน 
   Desserts 

กระท้อนลอยแกว้  
“Kra Thorn Loey Keaw” Thai Dessert 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด มะม่วงเขียวเสวย สละคว้ำน (ตำมฤดูกำล) 
Mixed Fruits 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำตะไคร ้
Lemongrass Juice 



 

 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 3  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

กุ้งค็อกเทลองุ่น / กระทงทองไส้ข้ำวโพดผัดไก่ / ถ่ัวทอด 
Shrimps Cocktail with grapes./Crispy tartlet with chicken-corn. Filling/roasted 

peanuts. 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

แกงนอกครกกุ้งแม่น้ำ้ / ปลำกะพงขำว 
Choice of King prawn or with Sea Bass./Cooked in fresh herbs curry. 

3. ซุป 
   Soup 

ต้มส้มปลำช่อน / ปลำกระบอก 

Choice of River fish./ Mullet Sour Soup. 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

น้้ำพริกปูไข่ ปลำทู ไข่ชะอมทอด ผักสด 

Blue crab’s eggs dipping served with fried mackerel and vegetables 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

เห็ดออรินจิผัดพริกเกลือ 

Orinji mushrooms sautéed in olive oil and salt. 

6. ทอด 
   Deep Fried 

ปูจ๋ำ หรอืหอยจ๊อ 
Crab Cake, crab’s sausage served with plum sauce. 

7. อื่นๆ 
   Others 

เป็ดย่ำง ผักบุ้งไฟแดง 
Roasted Duck and Chinese cabbage stir fry with salted bean. 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice 

9. ของหวาน 
   Desserts 

บัวลอยเผือกมะพร้ำวอ่อน 
Taro dumplings in sweetened coconut’s milk 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะมว่งน้้ำดอกไม ้
Durian, Mangosteen, Sweet mangos , longan 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำมะนำว พุทรำแห้ง 
Lemon Drinks 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 4  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

ปั่นขลิบนึ่งไส้ปลำ / กุ้งโสร่ง / มันฝรั่งทอด 
Steamed Thai dumpling with Fish filling./Shrimps wrapped 

With egg noodles, deep fried Potato chips.  

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

ฉู่ฉ่ี หรือ พะแนงกุ้งแม่น้ำ้ / เนื้อสันใน 
King Prawn or Beef Filet in “Panang” sweet curry 

3. ซุป 
   Soup 

แกงเลียงนพเก้ำกุ้งสด / แกงส้มพริกสดกุ้ง 

Thai soup with mixed vegetable Shrimps flavor with  basil/ 
Thai spice sour soup with Shrimps. 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

หลนปูนิ่ม ผกัสด ปลำดุกฟู 

Soft shell crabs cooked in Coconut sauce Served with crispy catfish  
And fresh vegetables. 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

ผักยอดแม้ว ผัดเห็ดหอม 

Pumpkin’s young blossoms and fresh shitake mushrooms Stir fry in oyster. 

6. ทอด 
   Deep Fried 

ปลำตะเพียนไร้ก้ำง 
Silver barb fish deep fried Served with fish sauce dressing And garlic. 

7. อื่นๆ 
   Others 

ผัดกระเพรำเป็ดยำ่ง แนมหมีข่ำวกรอบ 
Roasted duck stir fry with Kaprao herb and chili-garlic Sauce. Served with 
crispy fried Vermicelli. 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice 

9. ของหวาน 
   Desserts 

ทับทิมกรอบ มะพร้ำวกะทิ 
Water chestnuts dumpling in Sweet coconut 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด มะขำมหวำน สับปะรดภแูล 
Durian, Mangosteen, Sweet Tamarind, Baby pineapple 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำกระเจี๊ยบ 
Jamaican Juice 



 

 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 5  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

สำคูไส้ปลำ / ปอเปี๊ยะทอด / เม็ดมะม่วงทอด 
Steamed Tapioca Dumpling with Fish Filling / Fried Spring Roll / Fried 

Cashew Nut 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

แกงเขียวหวำนลกูช้ินปลำกรำย / ปลำดุกนำ – ขนมจีน 
Green curry with fish ball / catfish served with “Kanom Jeen” nooddles 

3. ซุป 
   Soup 

แกงจืดลกูช้ินปลำ สำหร่ำย เห็ดเข็มทอง / ซุปแขกหมูตุน๋ หรือเนื้อ 

Clear Soup with fish ball & seaweed / “Tom Yum” pork or beef with onion & 
potatoes 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

หลนปลำสลิด ผกัสด ปลำดุกฟู 

Salty fish dips served with fried catfish & vegetables 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

ยอดผักหวำนไฟแดง 

Green vegetables stir-fried with bean curd sauce 

6. ทอด 
   Deep Fried 

กุ้งแม่น้้ำทอดกระเทียมพรกิไทย 
Fried River King Prawns with pepper & garlic sauce 

7. อื่นๆ 
   Others 

เนื้อปูผัดผงกระหรี ่
Crab’s meat stir-fried with curry powder Chinese style 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice 

9. ของหวาน 
   Desserts 

เต้ำทึงเย็น 
“Tao Tung”  Chinese desert with syrup & ice 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด แตงเมลอน ส้มโอ 
Mixed Fruits 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำเสำวรส 
Passion Fruit Juice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 6  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

หมูโสร่ง / กระทงทองหมี่กรอบ / ขนมปังหน้ำกุ้ง 
Fried pork ball wrapped with noodle / Crispy cup filled with crispy sweet 

noodle / Fried bread topped with minced pork 
 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

แกงเขียวหวำนเนือ้น่อง บรั่นดี พริกขี้หน-ูโรตี 
Green curry with beef & brandy served with “Roti” bread 

 

3. ซุป 
   Soup 

ต้มย้ำรัญจวน ชำบหูมู / เนื้อ  

“Tom Yum” soup with beef or pork Thai style 
 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

กุ้งแม่น้้ำเผำ น้้ำจิ้มซีฟู้ด 

Grilled River King Prawn  served with spicy sauce 
 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

ถ่ัวหวำนผัดเห็ดฟำง ก้ำมกุ้งแม่น้้ำ 

Green pea stir-fried with mushroom in oyster sauce 
 

6. ทอด 
   Deep Fried 

ปลำกะพงขำวทอดรำดสำมรส / รำดน้้ำปลำ 

Sea bass deep fried with spicy sauce / with fish sauce 
 

7. อื่นๆ 
   Others 

ซี่โครงหมูอ่อนทอดตะไคร ้
Deep fried pork ribs with lemongrass 
 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice  

9. ของหวาน 
   Desserts 

ไอศกรีมกะทิสด ทรงเครื่อง 
Fresh coconut ice-cream 

 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด สำลี่หิมะ ละมุดคว้ำน   
Mixed Fruits 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำอ้อย  
Sugarcane Juice 



 

 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 7  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

แคบหมูไร้มนั / กระทงทองข้ำวโพด / ถ่ัวทอด 
Crispy pork / Crispy cup filled with chicken & corn / cashew nut 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

แกงเผ็ดเป็ดยำ่งล้ำไย แนมปลำสลิดทอด 
Roasted duck curry served with fried fish 

3. ซุป 
   Soup 

ต้มย้ำโป๊ะแตก / ต้มย้ำปลำช่อน น้้ำใส 

“Tom Yum” seafood soup / or with fish 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

น้้ำพริกกุ้งนำง ผกัสด ปลำดุกฟู  

Thai dips with shrimp pastes & prawns served with vegetable & fried catfish 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

คะน้ำฮอ่งกงผัดปลำเค็ม / หรือเนือ้ 

Chinese broccoli stir-fried with salty fish / or beef 

6. ทอด 
   Deep Fried 

สเต็กปลำแซลมอนทอด น้้ำสลัดญี่ปุ่น 
Salmon Steak served with salad & Japanese dressing 

7. อื่นๆ 
   Others 

หมูสะเต๊ะไร้ไม ้
Grilled pork sate served with peanut sauce & cucumber salad 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice 

9. ของหวาน 
   Desserts 

สละคว้ำนลอยแกว้ 
Salakka in syrup served with ice 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด ส้มเช้ง ชมพู่ทับทิมจันท์ 
Mixed  fruits 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำชำมะนำว  
Iced lemon tea 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Recommended V.I.P Menu (สามารถปรับเปล่ียนรายการอาหารได้) 

ล าดับ Set 8  
1. ออเดิร์ฟ  
   Hors d'oeuvres 

ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลำ / กุ้งโสร่ง / มันฝรั่งทอด 
Fish dumpling / Fried shrimps wrapped with noodle / French Fried 

2. แกงเผ็ด 
   Curry 

ขนมจีนน้้ำพริก ผักทอด กุ้งทอด และเหมือด 
“Kanom Jeen Nam Prik” Thai noodle with shrimp coconut served with 

Fried shrimp & vegetables 
 

3. ซุป 
   Soup 

ต้มโคล้งปลำกรอบ  

“Tom Yum” soup with fried fish & mushroom 
 

4. ย า – น  าพริก 
   Salad-Dipping 

เนื้อออสเตรเลียย่ำงกระทะ ผัดรวมเห็ด 

Australian beef grilled served with mixed mushroom 
 

5. ผัดผัก 
   Vegetables 

ปวยเล้งผัดเห็ดหอม 

Green vegetables stir-fried with oyster sauce 
 

6. ทอด 
   Deep Fried 

ปลำแรดทอดใบมะกรูดรอบ 

Deep fried fish & fried herbs 
 

7. อื่นๆ 
   Others 

กุ้งแม่น้้ำผัดสะตอ  
River King prawn stir-fried with chilli & “Sato” vegetables 
 

8. ข้าว 
   Rice 

ข้ำวหอมมะล ิ
Thai jasmine rice  

9. ของหวาน 
   Desserts 

ลูกตำลลอยแกว้  
“Looktan” Thai fruit in syrup & ice 

10. ผลไม้ 
   Fruits 

ทุเรียน มังคุด น้อยหนำ่ ล้ำไยคว้ำน  
Mixed fruits 

11. น  าโบราณ 
   Drinks 

น้้ำผลไม้สด  
Fresh Fruit Juice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I.P Menu  

ประเภทแกงเผ็ด  แกงกะทิ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
แกงเขียวหวำนเนือ้น่อง พรกิขี้หนู บรั่นด ีแนมโรต*ี ขนมจีนน้้ำพริก ผักทอด กุ้งทอด เหมือด* 

แกงเขียวหวำนปลำหมกึยัดไส้ปลำกรำย มะเขือยำว* ขนมจีนน้้ำยำชำววัง 

แกงเขียวหวำนปูนิ่ม มะพร้ำวอ่อน ขนมจีนน้้ำยำป*ู 

แกงเขียวหวำนลกูช้ินปลำกรำย ขนมจีนซำวน้้ำ 

แกงเขียวหวำนขลุกขลกิทะเลรวม หอยแมลงภู่

นิวซีแลนด*์ พะแนงกุ้งแม่น้ำ้* 

แกงเขียวหวำนปลำดกุนำ พะแนงเนื้อน่อง-หมูสันใน* 

แกงมัสมั่นไก-่หมู แนมโรต*ี พะแนงเป็ดย่ำง* 

แกงมัสมั่นเนื้อนอ่ง แนมโรต*ี พะแนงปกีไก่ยัดไส้  

แกงกะหรี่ไก-่หมู-เนื้อน่อง อำจำด* พะแนงซี่โครงหมูอ่อน* 

แกงกะหรี่ปลำอินทรีย์ อำจำด แกงคั่วเห็ดเผำะ ไข่แมงดำทะเล 

แกงนอกครกกุ้งแม่น้ำ้ แกงคั่วหอยขม-ปูม้ำ 

แกงนอกครกเนือ้ปลำกะพง แกงอ่อมปลำดุกนำ ใบชะพล ู

ฉู่ฉ่ีกุ้งนำง แกงสำยบัวปลำทูสด 

ฉู่ฉ่ีกุ้งแม่น้้ำ แกงป่ำปลำเห็ดโคน เห็ดโคน 

ฉู่ฉ่ีปลำเนื้ออ่อน ปลำรำ้ทรงเครื่องปลำดุกอยุ 

ฉู่ฉ่ีปลำอินทรีย ์ ปลำทูต้มเค็มอ้อย 

แกงเผ็ดเนื้อสันใน มะเขอืเปำะ  

แกงเผ็ดเป็ดยำ่ง ล้ำไย แนมปลำสลิดทอด*  



 

 

 

 

V.I.P Menu 

ประเภทแกงจืด แกงส้ม ต้มย า (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ต้มย้ำกุ้งแมน่้้ำ เห็ดสด* ต้มข่ำปลำสลิด ใบมะขำมอ่อน ต้มเกี้ยมฉ่ำย กระเพำะหม ู

ต้มย้ำโป๊ะแตก ต้มข่ำเนื้อน่อง เห็ดสด* แกงจืดดอกขจร หมูบะช่อ 

ต้มย้ำรวมมิตรทะเล ต้มข่ำเนื้อน่อง มังคุด แกงจืดตั้งโอ๋ ดอกไม้จนี  หมูบะช่อ 

ต้มย้ำหอยแมลงภู่นิวซแีลนด์กะเพรำป่ำ เนื้อตุ๋นมังคุด แกงจืดลกูรอก หมูเส้น กุ้งสด 

ต้มย้ำรัญจวนเนื้อ - หม*ู ต้มแซ่บไกน่ำ เห็ดสด  แกงจืดทะเลรวม สำหร่ำย 

ต้มย้ำไก่นำ ใบมะขำมอ่อน ต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อน แกงจืดเยื่อไผ่ เห็ดเข็มทอง หมบูะช่อ 

ต้มย้ำกะทิสดปลำช่อน หัวปลี*  ต้มโคล้งปลำกรอบ เห็ดสด* แกงจืดตำ้ลึง หมูบะช่อ เห็ดหอม 

ต้มย้ำหัว พุงปลำช่อน น้้ำใส* ต้มโคล้งไก่นำ แกงจืดลกูช้ินปลำสำหร่ำยหมบูะช่อ* 

ต้มย้ำปลำทูสด มะดนั ต้มส้มปลำช่อน-ปลำกระบอก* ซี่โครงหมูอ่อนตุ๋นยำจีน 

ต้มย้ำปลำเกำ๋ น้้ำใส* ต้มส้มปลำจำระเม็ด เป็ดตุ๋นมะนำวดอง 

ต้มย้ำปลำยี่สก แกงเลียงนพเก้ำ กุ้งสด* เป็ดตุ๋นเห็ดหอม 

ต้มย้ำเอ็นหมู หมูตุน๋* แกงส้มชะอมชุบไข่ทอด กุ้งสด* ไก่ตุ๋นมะนำวดอง 

ต้มย้ำซี่โครงหมอู่อน เห็ดสด แกงส้มกรรเชียงปู ยอดมะพรำ้วอ่อน* เกำเหลำลูกช้ินหมู หมูตุน๋ 

ซุปแขกหมูตุ๋น-ไก่ตุ๋น-เนื้อตุ๋น* แกงส้มพริกสด กุ้ง-ปลำช่อนทอด  

ต้มข่ำทะเลรวมมติร น้ำ้ใส* แกงส้มดอกขจร ดอกแค กุ้งสด  
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ประเภทน  าพรกิ เครื่องจิ ม (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
น้้ำพร ิกก ุ้งนำง ผักสด ปลำด ุกฟู* น้้ำพร ิกใบมะกร ูด หมเูปรี้ยว ผักสด* 

น้้ำพริกปูไข่ ปลำทูทอด ชะอมทอด ผักสด* น้้ำพร ิกออ่ง ไสอั่ว ผักลวก 

แสรงว่ำสองเกลอ ปลำดกุฟู ผักสด* หลนกะปคั่ว ปลำดุกฟู ผักสด ผักลวก* 

น้้ำพร ิกไตปลำ แนมปลำชอนทอดขมิน้ ผักสด* หลนป ูน ิ่ม ปลำด ุกฟู ผักสด* 

น้้ำพริกลงเรอื ปลำด ุกฟู ผ ักสด* หลนปูลำสลิด ปลำดกุฟู ผักสด 

น้้ำพร ิกหนมุ แคปหมู ไขตม ผักลวก หลนปูเค็ม ผักสด* 

น้้ำพริกมะขำมอ่อน แนมปลำสลดทอด ผ ักสด* หลนแหนม ผกัสด* 

น้้ำพริกกุ้งเสียบ ไข่ชะอมทอด ผักสด* 
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ประเภทผัดผัก (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ถ่ัวหวำนผัดเห็ดโคนญีปุ่่น* แขนงไฟแดง หมูกรอบ* 

ถ่ัวหวำนผัดเห็ดฟำง ก้ำมกุ้งแม่น้้ำ* แขนงผัดปลำกุเลำเค็ม* 

ถ่ัวแขกผดัเห็ดฟำง ก้ำมกุ้งแม่น้้ำ คะน้ำฮอ่งกงผัดปลำเค็ม* 

ผัดถ่ัวลันเตำ เห็ดหอมสด คะน้ำฮอ่งกงผัดเนือ้-หมูสันใน น้้ำมันหอย* 

ปวยเล้งผัดเห็ดหอม* คะน้ำฮอ่งกง ผัดเห็ดหอม 

ปวยเล้งน้้ำมนัหอย กุ้ง-ปลำหมกึกรอบ* ผัดผักส่ีสหำย ส่ำหร่ำยเส้นผมจีน 

ผัดยอดแมว้ตีพรกิ* ลูกช้ินกุ้งผัดผักโสภณ* 

หน่อไม้ฝรั่ง กุ้งชีแฮ้ ผัดน้้ำมนัหอย บล็อคโคลี่ผดัลูกช้ินกุ้ง* 

ผัดหน่อไม้น้ำ้ เห็ดฟำง กุ้งสด บล็อกโคลีน่้้ำมันหอย เนื้อป ู

หน่อไม้ตงหวำนผัดกุ้งชีแฮ ้ ผัดบวบอ่อนกุ้งสด 

เห็ดออรินจิผัดพริกเกลือ* ผักกำดแก้วผัดน้้ำมนัหอย เบคอนบิท 

สำรพัดเห็ดผัดน้ำ้มันหอย ผักไต้หวันผัดเห็ดแชมปิญอง เนื้อปู 
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ประเภทย าแซ่บ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ปลำสลิดฟู ย้ำมะม่วง* ปลำแซลมอนแดดเดียว ยำ้มะม่วงดบิ* ลำบเป็ดยำ่ง ผักสด* 

ย้ำปลำสลิดกรอบ มะดัน พล่ำปลำแซลมอน* ลำบปลำตะเพียนทอดไร้ก้ำง 

ปลำดุกฟู ย้ำมะม่วงดิบ* พล่ำกุ้งแมน่้้ำ* ลำบปลำช่อนทอด ผักสด 

ย้ำกุ้งฟู มะม่วงดิบ สเต๊กหมูมะนำว คะน้ำสด * 

ลำบซีฟู้ด หอยเชลล์ แนมผกักำด

แก้ว 

ย้ำคะนำ้กรอบ กุ้งสด หมูสับ * สเต๊กเนื้อมะนำว คะน้ำสด * ลำบปลำแซลมอนทอด 

ย้ำวุ้นเส้นทะเลรวมมติร สเต๊กเนื้อเก้งย่ำง จิ้มแจ่ว ย้ำผักบุ้งกรอบ กุ้งสด หมูสับ* 

ย้ำรวมมิตรทะเล สเต๊กคอหมูย่ำง จิ้มแจ่ว* ย้ำผักบุ้ง ปกูรอบ 

ย้ำใบบัวบก ส้มโอ กุ้งสด เนื้อเซอร์ลอยด์ย่ำง จิ้มแจ่ว* ย้ำตะไคร้สวนแกว้ กุ้งสด 

ย้ำส้มโอเสวย กุ้งสด* สันในหมูน้้ำตก แนมผักกำดแก้ว 

ย้ำมะเขือยำว หมูกุ้ง ไข่ต้มยำง

มะตูม* 

ย้ำส้มโอหมูย่ำง ข้ำวมันส้มต้ำ แกงเขียวหวำนไก*่ ย้ำเนื้อสันใน ใส่กระเทียมโทน 

ย้ำส้มโอ ปลำสลิดกรอบ ส้มต้ำ-ไก่ย่ำงวัดเสมียน ย้ำเมี่ยงปลำช่อนทอด  ใบชะพล ู

ย้ำถ่ัวพลู  กุ้งสด* / ย้ำหัวปลี โบรำณ* ส้มต้ำปลำกรอบ ย้ำกระเพำะปลำเสวย 

ข้ำวมันส้มต้ำ* ย้ำใหญ่ หมู กุ้งสด ย้ำสำมกรอบ 



 

 

เห็ดโคนญี่ปุ่นผัดน้ำ้มันมะกอก ดอกกุ้ยช่ำยผดัตับหม ู

ผัดต้ำลึงไฟแดง คั่วหมูสับปลำเค็ม* สำยบัวผัดลกูช้ินกุ้ง 

ผัดผักหวำนไฟแดง สำยบัวผัดเห็ดเปำ๋ฮื้อ 

ผัดดอกขจรไฟแดง ผัดกุ้ยช่ำยขำว หมูสับ 

ผัดผักบุ้งเสวย  

ยอดกระเฉดไฟแดง หมูกรอบ*  
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ประเภทขลกุขลิก (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
กุ้งแม่น้้ำทอด รำดซอสต้มย้ำ* ทะเลรวมผัดกระเพรำ หมี่ขำวกรอบ 

กุ้งนำงผัดกระเพรำ หมี่ขำวกรอบ* ทะเลรวมผัดผงกะหรี ่

กุ้งแม่น้้ำผัดสะตอ* เทมปุระกุ้ง ปลำหมึกทอด ซอสเปรี้ยวหวำน 

กุ้งนำงห้ำรส ผัดพริกเหลืองทะลใต ้

ผัดไทยวุ้นเส้น กุ้งนำง* หอยแมลงภู่นวิซีแลนด์ รำดกระเพรำปลำหมึกสับ* 

เนื้อปลำกะพงผัดพริกไทยด้ำ* เนื้อสันในผัดฉ่ำ 

เนื้อปลำกะพงผัดฉ่ำ เนื้อออสเตรเลียย่ำงกะทะ เสิร์ฟพร้อมผัดเห็ดรวม* 

เนื้อปลำกะพงผัดคืน่ช่ำย เนื้อสันในผัดเม็ดมะม่วงหิมพำนท์* 

ฟิเล่ปลำทอดขมิ้น รำดซอสสะตอกุ้งสับ* คั่วกลิ้งเนื้อ  

ปลำเนื้อออ่นผัดพริกขิง เนื้อสันในผัดพริกแห้ง เม็ดมะมว่ง 

พริกขิงแห้งปลำดกุฟู* ไข่ยัดไส้เนื้อสันในผัดผงกะหรี*่ 

ฟิเล่ปลำทอด ซอสเปรี้ยวหวำน ซี่โครงหมูผัดพริกไทยด้ำ 

เนื้อปลำกะพงผัดขี้เมำ กะเพรำกรอบ สันในหมูย่ำงกะทะ เสิร์ฟพร้อมผัดเห็ดรวม 

กรรเชียงปูผัดพริกไทยด้ำ หมูชุบแป้งเกล็ดทอด ซอสเปรีย้วหวำน 

เนื้อปูผัดพริกไทยด้ำ* ปลำหมึกผัดไข่เค็ม                 

เนื้อปูผัดผงกะหรี*่ ปลำหมึกวงผัดฉ่ำ พรกิไทยอ่อน 

ปูนิ่มผัดผงกะหรี ่ หอยเชลล์นิวซีแลนด์ผัดน้้ำพริกเผำ* 

พริกขิงแห้งปูฟู* หอยเชลล์นิวซีแลนด์ผัดกระเพรำ 

ผัดไทยเส้นจันท์ เนื้อป*ู หอยแมลงภู่ชิลีผัดกระเพรำ* 

ผัดกระเพรำเป็ดยำ่ง แนมหมีข่ำวกรอบ* ออส่วนกะทะร้อน 

ผัดกระเพรำเป็ดพะโล ้ กระเพำะปลำผัดแห้ง 

เป็ดย่ำงผัดขิง  
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ประเภททอดกรอบ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
กุ้งแม่น้้ำทอดกระเทียมพรกิไทย* ปลำอินทรยี์แช่น้้ำปลำทอด 

กุ้งแม่น้้ำทอดตะไคร ้ ปลำแรดทอด รำดน้้ำปลำ * 

แฮ่กึ๊นกุ้งนำง ปลำแรดทอดใบมะกรูดกรอบ* 

ทอดมันกุ้ง ปลำส้ำลีแดดเดียว ย้ำมะม่วง 

ทอดมันกุ้ง โบรำณ ปลำเห็ดโคนทอด รำดซอสตะไคร ้

ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทย* ทอดมันปลำกรำย* 

สลัดปูนิ่มชุบแป้งเกล็ดทอด น้้ำสลัดญี่ปุน่* ทอดมันปลำกรำย กรรเชียงป ู

กรรเชียงปูชุบแป้งทอด ปูจ๋ำกอ้น 

ปอเปี๊ยะทอดปู (ขลุ่ยป)ู* หอยจ๊อ* 

ฟิเล่ปลำกะพงทอด รำดสำมรส* ปลำหมึกสอดไส้ทอดกระเทียมพริกไทย 

ฟิเล่ปลำกะพงทอด รำดพริก* ตะกร้ำซีฟู๊ด 

ฟิเล่ปลำกะพงทอด รำดน้้ำปลำ* ไก่ทอดเกลือ 

ปลำแซลมอนทอด รำดพรกิ ไก่กระเทียมหนังกรอบน้้ำจิ้ม 3 แซ่บ* 

ปลำแซลมอนฟิงเกอร์ น้้ำจิ้มทอดมนัโบรำณ ไก่ห่อใบเตย 

สลัดปลำแซลมอนทอด น้ำ้สลัดญี่ปุ่น ปีกไก่ยัดไส้ทอดกระเทียมพริกไทย 

สเต็กปลำอินทรีย์ทอด รำดน้ำ้สลัด ซี่โครงหมูอ่อนทอดตะไคร*้ 

ปลำเนื้อออ่นทอดกระเทียมพริกไทย*  

ปลำตะเพียนไร้ก้ำง น้้ำปลำมะนำว  
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ประเภทนึ่ง/อบ/เผา/ย่าง (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
กุ้งแม่น้้ำเผำ น้้ำจิ้มซีฟู้ด* ปลำกะพงนึ่งซีอิ๊ว – นึ่งบ๊วย ห่อหมกปจู๋ำ* 

กุ้งแม่น้้ำนึ่งมะนำว* เป็ดย่ำงคะน้ำเหลำ * ห่อหมกปลำกรำยหอยแมลงภู่ 

กุ้งแม่น้้ำเผำ สะเดำ น้้ำปลำหวำน* เป็ดย่ำงผักบุ้งไฟแดง* ห่อหมกปลำแซลมอน ใบยอ* 

กุ้งแม่น้้ำอบวุน้เส้น เป็ดพะโล้ ลิ้นเป็ด ห่อหมกทะเล 

กุ้งแชบ๊วยอบเกลือ กับข้ำวเฉโป เป็ดย่ำง หมูแดง  ห่อหมกปลำช่อน ใบยอ พรกิแกงใต้* 

กุ้งแชบ๊วยอบวุ้นเส้น เนื้อเซอร์ลอยด์ย่ำง จิ้มแจ่ว* ห่อหมกพุง-เนื้อปลำช่อน ใบยอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุ้งนำงนึ่งมะนำว เนื้อสันในย่ำงตะไคร*้ กรรเชียงปูนึ่ง น้ำ้จิ้มซีฟู้ด 

กุ้งนำงย่ำงตะไคร้หอม น้้ำจิ้มซีฟู้ด สันในหมูสะเต๊ะ* ก้ำมปูนึ่งซอีิ๊ว 

ปลำดุกอยุย่ำง สะเดำ น้้ำปลำหวำน* ซี่โครงหมูอ่อนย่ำง ปูนิ่มอบวุ้นเส้น 

ฟิเล่ปลำกระพงยำ่ง ซอสญี่ปุ่น หอยเชลล์ย่ำงซอสญี่ปุ่น ไก่แช่เหล้ำ 

ปลำส้ำลีเผำ น้ำ้ปลำมะนำว หอยนิวซแีลนดอ์บหมอ้ดิน ข้ำวมันไก่ไทย* 
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ประเภทอาหารนานาชาติ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
สปำเก็ตตี ้ผัดขี้เมำทะเล / หมู / ไก ่ ไก่ยัดไส้ชีส และ แฮม รำดซอสไวน์ขำว 

สปำเก็ตตี้มีทซอส / หมู / ไก่ ผักขมอบชีส 

สปำเก็ตตี ้คำโบนำล่ำซอส หรือ –กำลิคออยซอส ลำซำนญ่ำหม ู/ เนื้อ 

ผัดมักกะโรนีไส้กรอกรวม เม็กซิกัน สปริงโรล (ปอเปี๊ยะทอด แบบเม็กซิกนั) 

สลัดเนื้อสันใน / ไก่อบ / หมูอบ / กุ้ง เนื้อปลำชุบขนมปังปน่ทอด ซอสทำร์ทำ 

สลัดบำร ์(น้้ำสลัดหลำกชนิด) ซุปมิโซะ 

สตูว์เนื้อ / ไก่ / หมูอบ ข้ำวห่อสำหร่ำยไส้ต่ำงๆ 

ซุปข้น และ ซุปใสทุกชนิด ข้ำวปัน้หนำ้ปลำดบิต่ำงๆ* 

สันในหมูอบ รำดซอสเห็ด สเต็กหมู / เนื้อ แบบญี่ปุน่* 

หมู / ไก่อบ รำดซอสเห็ด สลัดปลำแซลมอนรมควัน น้้ำสลัดญี่ปุน่* 

เนื้อม้วนแฮม ซอสพริกไทย ปลำซำบะย่ำงซีอิ๊ว / ย่ำงเกลือ* 

สเต็กเนื้อสันใน/หมู/อกไก่ ซอสเห็ดหรอืพริกไทย แกงกุรุหม่ำไก ่ข้ำวเหลือง* 

สเต็กเนื้อสันใน / สเต็กหมู / สเต็กอกไก ่ซอสพริกไทย  ข้ำวหมกไก ่พริกเขียว* 

สเต็กปลำ รำดซอสไวน์ขำว ซุปหำงววั / ซุปไก*่ 

ทะเลรวม/หอยแมลงภู่ตัวใหญ่ผดัซอสเพสโต้ ซี่โครงหมูอบซอสบำรบ์ีคิวยำ่ง* 

ฟิช แอนด ์ชิพ*  



 

 

 

V.I.P Menu 

ประเภทของหวาน (*หมายถึงอาหารแนะน า)  
ข้ำวเหนียวมะม่วง* ทับทิมกรอบ มะพร้ำวกะทิ* บัวลอยเผือกมะพร้ำวอ่อน* 

ข้ำวเหนียวมะม่วง ไอศครีมกะทิสด* สละคว้ำนลอยแกว้* บัวลอยสำมสี 

ข้ำวเหนียวทุเรียน เต้ำทึงเย็น ร้อน* ครองแครงกะทิแก้ว 

กะท้อนควำ้นลอยแกว้* สำคูแคนตำลูป เยลลี่ผลไม้รวม เชอร์รี่ สตรอเบอรร์ี่ กีวี 

ลูกตำลลอยแกว้* ไอศกรีมกะทิสดน้อยหนำ่* กล้วยไข่เช่ือมรำดกะทิ ไอศครีมวำนลิำ 

ซ่ำหริ่ม* ไอศกรีมกะทิสดลูกตำล ขนมหวำนไทยต่ำงๆ 

ขนมรวมมิตร ไอศกรีมกะทิสดทรงเครื่อง* วุ้นกะทิมะพร้ำวอ่อน 

เชอร์เบตลิ้นจี ่ ไอศครีมชำเขียว เสิร์ฟพร้อมกวีีสด  

 

V.I.P Menu 

ประเภทผลไม้ (*หมายถึงอาหารแนะน า)  

น ้ำมะตูม* น ้ำมะนำวสด น ้ำเก๊กฮวย น ้ำเสำวรส 

ชำมะนำว พุทรำจีน* น ้ำแครอท น ้ำแตงโมปั่น น ้ำฝร่ัง 

น ้ำส้มคั น น ้ำกระเจี๊ยบ* น ้ำสับปะรดปั่น น ้ำพันช์ 

น ้ำตะไคร้* น ้ำอ้อย* น ้ำแคนตำลูปปั่น  

น ้ำใบเตย น ้ำล้ำใย น ้ำลิ นจี่ปั่น  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

อุปกรณ์ที่ทางเราจัดเตรียมให้ลูกค้า 

 ภำชนะท้ังหมด จำน ชำม ช้อน ส้อม แก้วก้ำน ผ้ำเช็ดปำก ภำชนะวีไอพี ผ้ำเช็ดปำก  

และดอกไม้กลำงโตะ๊  

 พนักงำนสวมชุดสุภำพเรียบร้อย ให้บริกำรตลอดงำน  

(ท้ังหมด 4 ช่ัวโมง ถ้ำเกินนั้นคิดเพิ่ม 1,000.-/ช่ัวโมง) 

V.I.P  Price List (ส าหรับแขก 300 ท่าน ) 

รายการ ราคา 

ของว่ำง 2 รำยกำร + อำหำร 7 รำยกำร + ข้ำว + ของหวำน + ผลไม้ + น้้ำสมุนไพร 

พร้อมโต๊ะเกำ้อี้หุ้มผำ้ และพนักงำนบรกิำรตลอดงำน 

ไม่มีกุ้งแม่น้้ำ กุ้งแช่บ๊วย ปลำหิมะ และไม่มีทุเรยีนอยู่ในรำยกำรอำหำร 5,500.-/โต๊ะ 

มีกุ้งแม่น้้ำ กุ้งแช่บ๊วย ปลำหิมะ แต่ไม่มีทุเรียน อยู่ในรำยกำรอำหำร 7,500.-/โต๊ะ 

มีกุ้งแม่น้้ำ กุ้งแช่บ๊วย ปลำหิมะ หรือทุเรียน อยูใ่นรำยกำรอำหำร 10,500.-/โต๊ะ 

อัพเกรดท่ีนั่งเป็นเกำ้อี้เบำะนวมหุม้ผ้ำอย่ำงด ี 500.-/โต๊ะ 

อัพเกรดท่ีนั่งเป็นเกำ้อี้เบำะนวมหุม้ผ้ำ ผูกโบว์ทอง 600.-/โต๊ะ 

เพิ่มกระจกหมุนกลำงโต๊ะ 200.-/โต๊ะ 

เพิ่มดอกไม้จุดเล็กกลำงโต๊ะ 200.-/โต๊ะ 

เพิ่มดอกไม้จุดใหญ่กลำงโต๊ะ  300.-/โต๊ะ 

ค่ำบรกิำรนอกสถำนท่ี 5,000.- 

ค่ำพำหนะระยะไกล 5,000.- 

  

  

  


