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 เมนูอาหารบุฟเฟต 

แกงมัสม่ันไก
แกงเขียวหวานไก แถมขนมจีน
แกงเขียวหวานไก (ไมรับขนมจีน)
แกงเขียวหวานไก โรตีทอด***(ราคาพิเศษ)
แกงเขียวหวานไกอิสลาม
(ไมใสเลือด) แถมขนมจีน
แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย แถมขนมจีน

แกงเทโพหมู*
แกงมัสม่ันหมู***(ราคาพิเศษ)
แกงหมูฟกทองขลุกขลิก***(ราคาพิเศษ)
แกงค่ัวหมูเดังมะละกอสับ**
แกงเผ็ดเปดยาง***(ราคาพิเศษ)
แกงปลายางใบชะพลู
แกงสมปลา

อาหารคาวประเภทท่ี 3 : แกงเผ็ด

เตาเจ้ียวหลน + ผักสด**(มีสวนผสมของหมู)
น้ําพริกกะป + ผักสด
น้ําพริกปลาทู + ผักสด
น้ําพริกปลาทูค่ัว + ผักกสด
น้ําพริกปลาแซลมอน + ผักสด
ปลาสลิดทอด***(ราคาพิเศษ)(ยกเวนอรอยคุม
/Hybrid)

อาหารคาวประเภทท่ี 2 : น้ําพริก ผักสด

ปลาทูทอด**(ราคาพิเศษ)(ยกเวนอรอยคุม
/Hybrid)
น้ําพริกกุงสด + ผักสด
น้ําพริกมะมวง + ผักสด
น้ําพริกหนุม + ผักสด
น้ําพริกลงเรือ + ผักสด**(มีสวนผสมของหมู)
น้ําพริกออง + ผักสด**(มีสวนผสมของหมู)

ยําสลัดหมูตะไคร ***(ราคาพิเศษ)
ยําหมูยอ
หมูมะนาว
พลาหมูแซบมะเขือเปราะออน***(ราคาพิเศษ)
ยํากุนเชียง**(มีสวนผสมของหมู)
ลาบหมู
ยําเซ่ียงไฮหมูสับ
ยําคอหมูยาง***(ราคาพิเศษ)
ยําเซ่ียงไฮทะเล**(มีสวนผสมของหมู)
ยําเซ่ียงไฮไกสับ
ลาบไก
ยําผักสดน้ําพริกเผาอกไกยางตะไคร
ยําไกยางพริกไทยดํา
ยําไกสับผักรวม

อาหารคาวประเภทท่ี 1 ยําสลัด

สลัดผักไกตม
สลัดไกอบเกลือทอดกระเทียม
สลัดไกทอดน้ําสลัดโยเกิรต
สลัดผักผลไมหาสี
ทูนายําสลัด
สลัดผักกุงทอด
ยําหัวปลีกุงสด**(มีสวนผสมของหมู)
ยําผักบุงทอด**(มีสวนผสมของหมู)
ยําสามกรอบ***(ราคาพิเศษ)
ยําปลาดุกพู
ยําเห็ดชุบแปงทอด** (มีสวนผสมของหมู)
ปลาแดดเดียว + ยํามะมวง
ซีซารสลัดกับปลาแซลมอน ***(ราคาพิเศษ)
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แกงจืดเตาหูหมูสับ สาหราย ผักกาดขาว
ไขน้ําหมูสับเห็ดหอม
ตมมะระยัดไสหมู***(ราคาพิเศษ)
ไขพะโลหมูสามช้ันเห็ดหอม***(ราคาพิศษ)
หมูตุนขิงเห็ดหอม***(ราคาพิเศษ)
ตุนซ่ีโครงหมูเห็ดหอมเย่ือไผ***(ราคาพิเคษ)
ตมแซบกระดูกหมูออน
ตมยําขาหมู
ตมขากระดูกหมูออนใสหัวปลี**
ตมจืดหมูสับผักกาดดอง
แกงปาไก
ซุปเตาหูขาวไกฉีก
ตุนฟกไกมะนาวดอง

แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย (ไมรับขนมจีน)
แกงไกฟกทองขลุกขลิก
แกงพะแนงไก
แกงกระหร่ีไก
แกงไกหนอไมสด
แกงค่ัวไก
น้ํายาน้ําพริก แถมขนมจีน
น้ํายาปา แถมขนมจีน
แกงพะแนงหมู***(ราคาพิเศษ)
แกงพะแนงหมูซ่ีโครงออน***(ราคาพิศษ)

อาหารคาวประเภทท่ี 4 : แกงจืด ตมยํา

อาหารคาวประเภทท่ี 3 : แกงเผ็ด (ตอ)

ฉูฉ่ีปลาทู
ฉูฉ่ีกุง***(ราคาพิเศษ)
ตมกะทิสายบัวกุงสด
แกงสมมะละกอกุง
แกงสมกุง
แกงสมชะอมผักรวมไขทอดกุงสด
แกงเลียงกุงสด
แกงค่ัวสับปะรด
แกงค่ัวผักบุง
แกงเหลืองหนอไมดอง

ตุนปกไกเห็ดหอมเย่ือไผ
ตมซุปไกมันฝร่ัง
ตมยําไกบานใบมะขาม
ตมขาไก
ตมโคลงไกบาน
ตมสมปลาทู
แกงปาลูกช้ินปลากราย
ตมยําปลา***(ราคาพิเศษ)
ตมยํากุง
ตมยําทะเล
ตมยํารวมมิตร
ตมขาทะเล
ตมเห็ด

ไขยัดไส**(มีสวนผสมของหมู)
ไขเจียวแหนม**

ไขเจียวนมสดหมูสับทรงเคร่ือง
ไขเย่ียวมาหมูสับกระเพรากรอบ

อาหารคาวประเภทท่ี 5 : ไข

 เมนูอาหารบุฟเฟต 
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กุงอบวุนเสน***(ราคาพิเศษ)(มีสวนผสมของ
หมู)
กุงสดผัดบล็อคโคล่ี
กุงผัดโปยเซียน***(ราคาพิเศษ)
กุงผัดผักกาดขาว
กุงสดผัดบวบใสไข
กุงซอสสม***(ราคาพิศษ)(ยกเวนอรอย
คุม/Hybrid)
กุงทอดซอสมะขาม***(ราคาพิเศษ)
กุงทอดค่ัวเกลือพริกไทยดํา***(ราคาพิเศษ)
(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
กุงชุบแปงทอดซอสเปร้ียวหวาน*(ราคาพิเศษ)
กุงสดผัดดอกกระหล่ํา
ผัดผักรวมมิตรกุง
ผัดยอดมะพราวกุง
ปกไกทอดสมุนไพร*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ปกไกเหลาแดง*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกน่ิงจ้ิมแจว*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกทอดเกลือ*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกทอดกระเทียมพริกไทย*(ยกเวนอรอย
คุม/Hybrid)

ไขดาวหมูสับทรงเคร่ือง
ไขน้ําหมูสับเห็ดหอม
ไขพะโลหมูสามช้ันเห็ดหอม
ไขเจียวหมูสับ
ไขตุนหมูสับ

อาหารคาวประเภทท่ี 6 : ผัด ทอด ยาง อบ

อาหารคาวประเภทท่ี 5 : ไข (ตอ)

ไขเจียวหัวไชโปว
ไขเจียวกุง
ไขลูกเขย
ไขตุนเห็ดหอม

ไกผัดพริกสดโหระพา
ผัดพริกสดไก
ผัดกะเพราไก
ผัดกะเพราเคร่ืองในไก
สเต็กไกซอสพริกไทยดํา*(ยกเวนอรอยคุม
/Hybrid)
ไสกรอกไกทอด***(ราคาพิเศษ)
ปลาหมึกยัดไสหมูสับผัดกะเพรา***
(ราคาพิเศษ)
ปลาหมึกผัดไขเค็ม
ปลาหมึกผัดผงกระหร่ี*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ผัดพริกขิงปลาดุกฟู
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
ผัดเผ็ดลูกช้ินปลากราย
ปลาผัดเตาซ่ี***(ราคาพิเศษ)
ผัดกะเพราปลาสลิด***(ราคาพิเศษ)
ปลาสามรสใสสับปะรด
ผัดคะนาปลาเค็ม
ปลาราดซอสเปร้ียวหวาน
ปลาทอดสมุนไพร*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ปลาทอดเกล็ดขนมปง ราดยําแอปเปล
ปลาทอดน้ําตก*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ผัดพริกไทยดําปลา
ถ่ัวลันเตาผัดหมู***(ราคาพิเศษ)

 เมนูอาหารบุฟเฟต 



-3minutesfood-V.01.121122 4 OF 7

อาหารคาวประเภทท่ี 6 : ผัด ทอด ยาง อบ (ตอ)

ไกชุบเกล็ดขนมปงทอด* (ยกเวนอรอย
คุม/Hybrid)
ไกอบสมุนไพร*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกอบสับปะรด*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกอบพริกไทยดํา*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกอบเหลาแดง*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกทอดแกงกระหร่ีญ่ีปุน
ไกอบยอดผัก*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกอบซอส*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต
ไกผัดเคร่ืองแกงพริกไทยออน
ผัดพริกไทยดําไก
ไกผัดขิง
ไกเทริยากิ
ไกผัดขม้ิน
หมูทอดกระเทียมพริกไทย ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
หมูชุบเกล็ดขนมปงทอด* (ยกเวนอรอย
คุม/Hybrid)
ซ่ีโครงหมูราดซอสเปร้ียวหวาน***
(ราคาพิเศษ) (ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
หมูผัดดอกกะหล่ํา**(มีสวนผสมของหมู)
ขาหมูน้ําแดงยอดผัก***(ราคาพิศษ)
ตับหมูผัดตันหอมญ่ีปุน**(มีสวนผสมของหมู)
ค่ัวกล้ิงหมู"
ผัดเผ็ดหมูเดง
หมูเสนคลุกงาทอด***(ราคาพิเศษ)(ยกเวน
อรอยคุม/Hybrid)
ซ่ีโครงหมูอบน้ําผ้ึง***(ราคาพิเคษ)
(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)

ซ่ีโครงหมูอบสับปะรด ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ซ่ีโครงหมูอบยอดผัก ***(ราคาพิเศษ)
(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
หมูอบยอดผัก* (ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ซ่ีโครงหมูอบซอส***(ราคาพิเศษ)
ดอกกระหล่ําถ่ัวหวานผัดหมูกรอบ
สายบัวผัดหมูสับ
มะเขือยาวผัดเตาเจ้ียวหมูสับ
หมูกรอบผัดไขเค็ม***(ราคาพิเศษ)
ผัดคะนาหมู
ผัดคะนาหมูกรอบ***(ราคาพิเศษ)
ผักพริกสดหมู***(ราคาพิเศษ)
ผัดกาดดองผัดไขหมูสับ
ผัดพริกสดตับหมู
หมูอบซอส* (ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
กะหล่ําปลีผัดน้ํามันหอยเบคอนกรอบ**
สเต็กหมูซอสพริกไทยดํา**(ราคาพิเศษ)
เตาหูน้ําแดง** (มีสวนผสมของหมู)
เตาหูญ่ีปุนผัดไกสับ
เตาหูปลาสามรส
เตาหูปลาราดซอสเปร้ียวหวาน
เตาหูเหลืองผัดผงกะหร่ี
ฟกทองผัดไข
มะระผัดไขใสแหนม**(มีสวนผสมของหมู)
ออรินจิผัดเห็ดรวมมิตร
ผัดผักส่ีสหาย

 เมนูอาหารบุฟเฟต 
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อาหารคาวประเภทท่ี 6 : ผัด ทอด ยาง อบ (ตอ)

สปาเก็ตต้ีข้ีเมาไก
มักกะโรนีไก
วุนเสนอกไกผัดข้ีเมา
สปาเก็ตต้ีข้ีเมากุง
มักกะโรนีกุง

อาหารคาวประเภทท่ี 7 : เสน

สปาเก็ตต้ีข่ีเมาไสกรอก
มักกะโรนีไสกรอก
เสนหม่ีผัดกระเฉด
หม่ีกะทิ

ขาวผัดกะเพราปลาสลิดคลุก***(ราคาพิเศษ)
ขาวผัดปลาเค็ม
ขาวผัดปลาแซลมอน
ขาวผัดกะเพราหมูคลุก
ขาวผัดแหนมพริกข้ีหนู**(มีสวนผสมของหมู)
ขาวผัดกุนเชียง**(มีสวนผสมของหมู)
ขาวผัดไสกรอก

ขาวผัดกระเทียมซอสญ่ีปุน
ขาวผัดไข แครอท
ขาวผัดหมู
ขาวผัดไก
ขาวผัดทะเล
ขาวผัดตมยํา

เมนูขาวผัด

เมนูอาหารคาวพิเศษ (เฉพาะอรอยชุด Extra เทาน้ัน)

ผัดไทยกุงสด
ทอดมันกุง**(มีสวนผสมของหมู)
ถุงทองไสกุง
กุงชุบแปงทอด
สลัดกุงกรอบ
หมูปนทรงเคร่ือง + น้ําจ้ิม
ทอดมันปลา
บารบีคิวไก

กวยเต๋ียวลุยสวน** (มีสวนผสมของหมู)
กวยเต๋ียวหลอดทรงเคร่ือง**
(มีสวนผสมของหมู)
เก๊ียวกรอบไสหมู
ขาวตังหนาต้ัง** (มีสวนผสมของหมู)
แหนมทรงเคร่ือง*(มีสวนผสมของหมู)
สมตําผลไม
ปอเปยะสด
หอยจอ

ผัดผักกะหล่ําปลีทอดน้ําปลา
ทะเลผัดฉา
ผัดข้ีเมาทะเล ***(ราคาพิเศษ)

ไสกรอกอีสานกะเพรากรอบ***(ราคาพิเศษ)
ปอเปยะทอด*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid)
ตนออนทานตะวันผัดน้ํามันหอย***(ราคาพิเศษ)
ผัดคะนาฮองกงน้ํามันหอย

 เมนูอาหารบุฟเฟต 
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ขนมหวาน

น้ําสมุนไพรธรรมชาติ (เลือกได 1 รายการ ) กรณีไมอยูในเซ็ท เพ่ิม 15 บาทตอทาน
 

น้ําเกกฮวย 
น้ําชาดําเย็น 
น้ําใบเตยหอม 

น้ํามะขาม
น้ํากระเจ๊ียบ
น้ําตะไคร

หมายเหตุ
*(ยกเวนอรอยคุม/Hybrid) กรณีส่ังซ้ือชุดอรอยคุม และ แพคเกจ Hybrid ไมสามารถเลือกได
**(มีสวนผสมของหมู) คือ เมนูท่ีมีสวนผสมของหมู
***(ราคาพิเศษ) กรณีเลือกเมนูราคาพิเศษ เพ่ิมทานละ 15.-/เมนู

ทับทิมกรอบ
บัวลอยเผือก
สาคูแคนตาลูป
รวมมิตรน้ําแข็งใส
เฉากวยน้ําเช่ือม
มันเทศตมขิง
เตาสวน

ลอดชอง ขาวเหนียวดํา น้ํากะทิ
เผือก ขาวเหนียวดํา น้ํากะทิ
กลวยบวดชี
ถ่ัวเขียวตมน้ําตาล
ขาวเหนียวมะมวง***(ราคาพิเศษ)
กลวยเช่ือมโบราณ
ขนมกลวย ขนมฟกทอง ขนมมันมวง

 เมนูอาหารบุฟเฟต 
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เมนูอาหารเจ

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

ยําเห็ดรวมมิตรเจ
น้ําพริกออง + ผักสด
ตมพะโลเจ***(ราคาพิเศษ)
ตมจับฉายเจ
แกงสมผักรวมเจ
แกงเขียวหวานลูกช้ินเจ แถมขนมจีน
เตาหูเห็ดหอมเจ***(ราคาพิเศษ)
เตาหูทรงเคร่ืองเจ
เตาหูน้ําตกเจ
เตาหูน้ําแดงเจ
ฟองเตาหูผัดสับปะรดเจ
ขาวผัดเจ

ผัดขิงเจ
มะระผัดผักกาดดอง
ผัดผักกาดดองเจ
ผัดกะเพราเจ
มะเขือยาวผัดเตาเจ้ียวเจ
ผัดเปร้ียวหวานเจ
ผัดโปยเซียนเจ
ผัดเห็ดหวานเจ
ผัดเม็ดมะมวงเจ
กวยเต๋ียวราดหนาเจ
ผัดหม่ีรวมเจ

 เมนูอาหารบุฟเฟตเจ 

เมนูขนมหวานเจ

เตาสวน
ลอดชอง ขาวเหนียวดํา น้ํากะทิ
ทับทิมกรอบ

กลวยบวดชี
ถ่ัวเขียวตมน้ําตาล


