เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
อาหารคาวประเภทที่ 1 ยำสลัด
ยำสลัดหมูตะไคร้ ***(ราคาพิเศษ)
ยำหมูยอ
หมูมะนาว
พล่าหมูแซ่บมะเขือเปราะอ่อน***(ราคาพิเศษ)
ยำกุนเชียง**(มีส่วนผสมของหมู)
ลาบหมู
ยำเซี่ยงไฮ้หมูสับ
ยำคอหมูย่าง***(ราคาพิเศษ)
ยำเซี่ยงไฮ้ทะเล**(มีส่วนผสมของหมู)
ยำเซี่ยงไฮ้ไก่สับ
ลาบไก่
ยำผักสดน้ำพริกเผาอกไก่ย่างตะไคร้
ยำไก่ย่างพริกไทยดำ
ยำไก่สับผักรวม

สลัดผักไก่ต้ม
สลัดไก่อบเกลือทอดกระเทียม
สลัดไก่ทอดน้ำสลัดโยเกิร์ต
สลัดผักผลไม้ห้าสี
ทูน่ายำสลัด
สลัดผักกุ้งทอด
ยำหัวปลีกุ้งสด**(มีส่วนผสมของหมู)
ยำผักบุ้งทอด**(มีส่วนผสมของหมู)
ยำสามกรอบ***(ราคาพิเศษ)
ยำปลาดุกพู
ยำเห็ดชุบแป้งทอด** (มีส่วนผสมของหมู)
ปลาแดดเดียว + ยำมะม่วง
ซีซ่าร์สลัดกับปลาแซลมอน ***(ราคาพิเศษ)

อาหารคาวประเภทที่ 2 : น้ำพริก ผักสด

เต้าเจี้ยวหลน + ผักสด**(มีส่วนผสมของหมู)
น้ำพริกกะปิ + ผักสด
น้ำพริกปลาทู + ผักสด
น้ำพริกปลาทูคั่ว + ผักกสด
น้ำพริกปลาแซลมอน + ผักสด
ปลาสลิดทอด***(ราคาพิเศษ)(ยกเว้นอร่อยคุ้ม
/Hybrid)

ปลาทูทอด**(ราคาพิเศษ)(ยกเว้นอร่อยคุ้ม
/Hybrid)
น้ำพริกกุ้งสด + ผักสด
น้ำพริกมะม่วง + ผักสด
น้ำพริกหนุ่ม + ผักสด
น้ำพริกลงเรือ + ผักสด**(มีส่วนผสมของหมู)
น้ำพริกอ่อง + ผักสด**(มีส่วนผสมของหมู)

อาหารคาวประเภทที่ 3 : แกงเผ็ด

แกงมัสมั่นไก่
แกงเขียวหวานไก่ แถมขนมจีน
แกงเขียวหวานไก่ (ไม่รับขนมจีน)
แกงเขียวหวานไก่ โรตีทอด***(ราคาพิเศษ)
แกงเขียวหวานไก่อิสลาม
(ไม่ใส่เลือด) แถมขนมจีน
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย แถมขนมจีน
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แกงเทโพหมู*
แกงมัสมั่นหมู***(ราคาพิเศษ)
แกงหมูฟักทองขลุกขลิก***(ราคาพิเศษ)
แกงคั่วหมูเดังมะละกอสับ**
แกงเผ็ดเป็ดย่าง***(ราคาพิเศษ)
แกงปลาย่างใบชะพลู
แกงส้มปลา

-3minutesfood-

1 OF 7

เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
อาหารคาวประเภทที่ 3 : แกงเผ็ด (ต่อ)
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย (ไม่รับขนมจีน)
แกงไก่ฟักทองขลุกขลิก
แกงพะแนงไก่
แกงกระหรี่ไก่
แกงไก่หน่อไม้สด
แกงคั่วไก่
น้ำยาน้ำพริก แถมขนมจีน
น้ำยาป่า แถมขนมจีน
แกงพะแนงหมู***(ราคาพิเศษ)
แกงพะแนงหมูซี่โครงอ่อน***(ราคาพิศษ)

ฉู่ฉี่ปลาทู
ฉู่ฉี่กุ้ง***(ราคาพิเศษ)
ต้มกะทิสายบัวกุ้งสด
แกงส้มมะละกอกุ้ง
แกงส้มกุ้ง
แกงส้มชะอมผักรวมไข่ทอดกุ้งสด
แกงเลียงกุ้งสด
แกงคั่วสับปะรด
แกงคั่วผักบุ้ง
แกงเหลืองหน่อไม้ดอง

อาหารคาวประเภทที่ 4 : แกงจืด ต้มยำ
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ สาหร่าย ผักกาดขาว
ไข่น้ำหมูสับเห็ดหอม
ต้มมะระยัดไส้หมู***(ราคาพิเศษ)
ไข่พะโล้หมูสามชั้นเห็ดหอม***(ราคาพิศษ)
หมูตุ๋นขิงเห็ดหอม***(ราคาพิเศษ)
ตุ๋นซี่โครงหมูเห็ดหอมเยื่อไผ่***(ราคาพิเคษ)
ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน
ต้มยำขาหมู
ต้มข่ากระดูกหมูอ่อนใส่หัวปลี**
ต้มจืดหมูสับผักกาดดอง
แกงป่าไก่
ซุปเต้าหู้ขาวไก่ฉีก
ตุ๋นฟักไก่มะนาวดอง

ตุ๋นปีกไก่เห็ดหอมเยื่อไผ่
ต้มซุปไก่มันฝรั่ง
ต้มยำไก่บ้านใบมะขาม
ต้มข่าไก่
ต้มโคล้งไก่บ้าน
ต้มส้มปลาทู
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย
ต้มยำปลา***(ราคาพิเศษ)
ต้มยำกุ้ง
ต้มยำทะเล
ต้มยำรวมมิตร
ต้มข่าทะเล
ต้มเห็ด

อาหารคาวประเภทที่ 5 : ไข่
ไข่เจียวนมสดหมูสับทรงเครื่อง
ไข่เยี่ยวม้าหมูสับกระเพรากรอบ
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ไข่ยัดไส้**(มีส่วนผสมของหมู)
ไข่เจียวแหนม**
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เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
อาหารคาวประเภทที่ 5 : ไข่ (ต่อ)
ไข่ดาวหมูสับทรงเครื่อง
ไข่น้ำหมูสับเห็ดหอม
ไข่พะโล้หมูสามชั้นเห็ดหอม
ไข่เจียวหมูสับ
ไข่ตุ๋นหมูสับ

ไข่เจียวหัวไชโป๊ว
ไข่เจียวกุ้ง
ไข่ลูกเขย
ไข่ตุ๋นเห็ดหอม

อาหารคาวประเภทที่ 6 : ผัด ทอด ย่าง อบ
กุ้งอบวุ้นเส้น***(ราคาพิเศษ)(มีส่วนผสมของ
หมู)
กุ้งสดผัดบล็อคโคลี่
กุ้งผัดโป๊ยเซียน***(ราคาพิเศษ)
กุ้งผัดผักกาดขาว
กุ้งสดผัดบวบใส่ไข่
กุ้งซอสส้ม***(ราคาพิศษ)(ยกเว้นอร่อย
คุ้ม/Hybrid)
กุ้งทอดซอสมะขาม***(ราคาพิเศษ)
กุ้งทอดคั่วเกลือพริกไทยดำ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
กุ้งชุบแป้งทอดซอสเปรี้ยวหวาน*(ราคาพิเศษ)
กุ้งสดผัดดอกกระหล่ำ
ผัดผักรวมมิตรกุ้ง
ผัดยอดมะพร้าวกุ้ง
ปีกไก่ทอดสมุนไพร*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ปีกไก่เหล้าแดง*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่นิ่งจิ้มแจ่ว*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่ทอดเกลือ*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย*(ยกเว้นอร่อย
คุ้ม/Hybrid)
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ไก่ผัดพริกสดโหระพา
ผัดพริกสดไก่
ผัดกะเพราไก่
ผัดกะเพราเครื่องในไก่
สเต็กไก่ซอสพริกไทยดำ*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม
/Hybrid)
ไส้กรอกไก่ทอด***(ราคาพิเศษ)
ปลาหมึกยัดไส้หมูสับผัดกะเพรา***
(ราคาพิเศษ)
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
ปลาหมึกผัดผงกระหรี่*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ผัดพริกขิงปลาดุกฟู
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
ปลาผัดเต้าซี่***(ราคาพิเศษ)
ผัดกะเพราปลาสลิด***(ราคาพิเศษ)
ปลาสามรสใส่สับปะรด
ผัดคะน้าปลาเค็ม
ปลาราดซอสเปรี้ยวหวาน
ปลาทอดสมุนไพร*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ปลาทอดเกล็ดขนมปัง ราดยำแอปเปิ้ล
ปลาทอดน้ำตก*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ผัดพริกไทยดำปลา
ถั่วลันเตาผัดหมู***(ราคาพิเศษ)
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เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
อาหารคาวประเภทที่ 6 : ผัด ทอด ย่าง อบ (ต่อ)
ไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอด* (ยกเว้นอร่อย
คุ้ม/Hybrid)
ไก่อบสมุนไพร*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่อบสับปะรด*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่อบพริกไทยดำ*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่อบเหล้าแดง*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่ทอดแกงกระหรี่ญี่ปุ่น
ไก่อบยอดผัก*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่อบซอส*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ไก่ผัดเครื่องแกงพริกไทยอ่อน
ผัดพริกไทยดำไก่
ไก่ผัดขิง
ไก่เทริยากิ
ไก่ผัดขมิ้น
หมูทอดกระเทียมพริกไทย ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
หมูชุบเกล็ดขนมปังทอด* (ยกเว้นอร่อย
คุ้ม/Hybrid)
ซี่โครงหมูราดซอสเปรี้ยวหวาน***
(ราคาพิเศษ) (ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
หมูผัดดอกกะหล่ำ**(มีส่วนผสมของหมู)
ขาหมูน้ำแดงยอดผัก***(ราคาพิศษ)
ตับหมูผัดตันหอมญี่ปุ่น**(มีส่วนผสมของหมู)
คั่วกลิ้งหมู"
ผัดเผ็ดหมูเด้ง
หมูเส้นคลุกงาทอด***(ราคาพิเศษ)(ยกเว้น
อร่อยคุ้ม/Hybrid)
ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง***(ราคาพิเคษ)
(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
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ซี่โครงหมูอบสับปะรด ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ซี่โครงหมูอบยอดผัก ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
หมูอบยอดผัก* (ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ซี่โครงหมูอบซอส***(ราคาพิเศษ)
ดอกกระหล่ำถั่วหวานผัดหมูกรอบ
สายบัวผัดหมูสับ
มะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวหมูสับ
หมูกรอบผัดไข่เค็ม***(ราคาพิเศษ)
ผัดคะน้าหมู
ผัดคะน้าหมูกรอบ***(ราคาพิเศษ)
ผักพริกสดหมู***(ราคาพิเศษ)
ผัดกาดดองผัดไข่หมูสับ
ผัดพริกสดตับหมู
หมูอบซอส* (ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
กะหล่ำปลีผัดน้ำมันหอยเบคอนกรอบ**
สเต็กหมูซอสพริกไทยดำ**(ราคาพิเศษ)
เต้าหู้น้ำแดง** (มีส่วนผสมของหมู)
เต้าหู้ญี่ปุ่นผัดไก่สับ
เต้าหู้ปลาสามรส
เต้าหู้ปลาราดซอสเปรี้ยวหวาน
เต้าหู้เหลืองผัดผงกะหรี่
ฟักทองผัดไข่
มะระผัดไข่ใส่แหนม**(มีส่วนผสมของหมู)
ออรินจิผัดเห็ดรวมมิตร
ผัดผักสี่สหาย
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เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
อาหารคาวประเภทที่ 6 : ผัด ทอด ย่าง อบ (ต่อ)
ไส้กรอกอีสานกะเพรากรอบ***(ราคาพิเศษ)
ปอเปี๊ยะทอด*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid)
ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอย***(ราคาพิเศษ)
ผัดคะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย

ผัดผักกะหล่ำปลีทอดน้ำปลา
ทะเลผัดฉ่า
ผัดขี้เมาทะเล ***(ราคาพิเศษ)

อาหารคาวประเภทที่ 7 : เส้น
สปาเก็ตตี้ขี่เมาไส้กรอก
มักกะโรนีไส้กรอก
เส้นหมี่ผัดกระเฉด
หมี่กะทิ

สปาเก็ตตี้ขี้เมาไก่
มักกะโรนีไก่
วุ้นเส้นอกไก่ผัดขี้เมา
สปาเก็ตตี้ขี้เมากุ้ง
มักกะโรนีกุ้ง
เมนูข้าวผัด
ข้าวผัดกะเพราปลาสลิดคลุก***(ราคาพิเศษ)
ข้าวผัดปลาเค็ม
ข้าวผัดปลาแซลมอน
ข้าวผัดกะเพราหมูคลุก
ข้าวผัดแหนมพริกขี้หนู**(มีส่วนผสมของหมู)
ข้าวผัดกุนเชียง**(มีส่วนผสมของหมู)
ข้าวผัดไส้กรอก

ข้าวผัดกระเทียมซอสญี่ปุ่น
ข้าวผัดไข่ แครอท
ข้าวผัดหมู
ข้าวผัดไก่
ข้าวผัดทะเล
ข้าวผัดต้มยำ

เมนูอาหารคาวพิเศษ (เฉพาะอร่อยชุด Extra เท่านั้น)
ผัดไทยกุ้งสด
ทอดมันกุ้ง**(มีส่วนผสมของหมู)
ถุงทองไส้กุ้ง
กุ้งชุบแป้งทอด
สลัดกุ้งกรอบ
หมูปั้นทรงเครื่อง + น้ำจิ้ม
ทอดมันปลา
บาร์บีคิวไก่
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ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน** (มีส่วนผสมของหมู)
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง**
(มีส่วนผสมของหมู)
เกี๊ยวกรอบไส้หมู
ข้าวตังหน้าตั้ง** (มีส่วนผสมของหมู)
แหนมทรงเครื่อง*(มีส่วนผสมของหมู)
ส้มตำผลไม้
ปอเปี๊ยะสด
หอยจ๊อ

-3minutesfood-

5 OF 7

เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์
ขนมหวาน
ทับทิมกรอบ
บัวลอยเผือก
สาคูแคนตาลูป
รวมมิตรน้ำแข็งใส
เฉาก๊วยน้ำเชื่อม
มันเทศต้มขิง
เต้าส่วน

ลอดช่อง ข้าวเหนียวดำ น้ำกะทิ
เผือก ข้าวเหนียวดำ น้ำกะทิ
กล้วยบวดชี
ถั่วเขียวต้มน้ำตาล
ข้าวเหนียวมะม่วง***(ราคาพิเศษ)
กล้วยเชื่อมโบราณ
ขนมกล้วย ขนมฟักทอง ขนมมันม่วง

น้ำสมุนไพรธรรมชาติ (เลือกได้ 1 รายการ ) กรณีไม่อยู่ในเซ็ท เพิ่ม 15 บาทต่อท่าน
น้ำเก๊กฮวย
น้ำชาดำเย็น
น้ำใบเตยหอม

น้ำมะขาม
น้ำกระเจี๊ยบ
น้ำตะไคร้

หมายเหตุ
*(ยกเว้นอร่อยคุ้ม/Hybrid) กรณีสั่งซื้อชุดอร่อยคุ้ม และ แพคเกจ Hybrid ไม่สามารถเลือกได้
**(มีส่วนผสมของหมู) คือ เมนูที่มีส่วนผสมของหมู
***(ราคาพิเศษ) กรณีเลือกเมนูราคาพิเศษ เพิ่มท่านละ 15.-/เมนู

V.01.121122
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เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์เจ
เมนูอาหารเจ
ยำเห็ดรวมมิตรเจ
น้ำพริกอ่อง + ผักสด
ต้มพะโล้เจ***(ราคาพิเศษ)
ต้มจับฉ่ายเจ
แกงส้มผักรวมเจ
แกงเขียวหวานลูกชิ้นเจ แถมขนมจีน
เต้าหู้เห็ดหอมเจ***(ราคาพิเศษ)
เต้าหู้ทรงเครื่องเจ
เต้าหู้น้ำตกเจ
เต้าหู้น้ำแดงเจ
ฟองเต้าหู้ผัดสับปะรดเจ
ข้าวผัดเจ

ผัดขิงเจ
มะระผัดผักกาดดอง
ผัดผักกาดดองเจ
ผัดกะเพราเจ
มะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวเจ
ผัดเปรี้ยวหวานเจ
ผัดโป๊ยเซียนเจ
ผัดเห็ดหวานเจ
ผัดเม็ดมะม่วงเจ
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจ
ผัดหมี่รวมเจ

เมนูขนมหวานเจ
เต้าส่วน
ลอดช่อง ข้าวเหนียวดำ น้ำกะทิ
ทับทิมกรอบ

กล้วยบวดชี
ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

หมายเหตุ
***(ราคาพิเศษ) กรณีเลือกเมนูราคาพิเศษ เพิ่มท่านละ 15.-/เมนู
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