เรียน ......................................................
โทรศัพท์ : 02-6289700-2 , 093-2494599
โทรสาร : 02-6289703
E-Mail : booking@stevecafeandcuisine.com

(หากสัง่ อาหารผ่านทาง E-Mail กรุ ณาโทร confirm กับทาง Steve Catering อีกครั้งนะคะ)

Website : www.stevecafeandcuisine.com

อัตราค่ าอาหารบุฟเฟ่ ต์

อาหารคาว 6 อย่ าง ผลไม้ และขนมหวานรวม 2 อย่ าง
จํานวน 50 คนขึน้ ไป ราคาท่ านละ 350 บาท
จํานวน 100 คนขึน้ ไป ราคาท่ านละ 320 บาท
จํานวน 200 คนขึน้ ไป ราคาท่ านละ 300 บาท
จํานวน 300 คนขึน้ ไป ราคาท่ านละ 280 บาท
- ค่ ารถรับ-ส่ งอาหาร 500 บาทขึน้ ไป ขึน้ อยู่กบั ระยะทาง
- รายการอาหารทีม่ ี * คิดราคาเพิม่ ท่ านละ 50 บาท
- อาหารมื้อเช้ าเพิม่ ท่ านละ 50 บาท
- เพิม่ อาหารคาว อย่ างละ 50 บาทต่ อท่ าน
บริการเพิม่ เติม
1. เครื่ องดื่ม (นํา้ สมุนไพร 3 อย่ าง, นํา้ อัดลม และนํา้ เปล่ า) พร้ อมพนักงานบริการ ราคาท่ านละ 40 บาท
- นํา้ สมุนไพร (นํา้ ใบเตย, ตะไคร้ , มะตูม, กระเจีย๊ บ, ลําไย, เก๊ กฮวย, และอัญชันผสมมะนาว)
2. โต๊ ะ / เก้ าอี้ พร้ อมผ้ าปูโต๊ ะและพนักงานขนส่ ง ราคาเริ่มต้ นเทีย่ วละ 2,000 บาท (5 ชุด)**
- โต๊ ะ / เก้ าอี้ 5 ชุด (โต๊ ะ 5 ตัว + เก้ าอี้ 50 ตัว) เพิม่ ชุดละ 200 บาท
3. จัดอาหารเป็ นสํ ารับ คิดเพิม่ ราคาท่ านละ 30 บาท
4. สํ ารับพระโตก อาหารคาว 5 อย่ าง อาหารหวาน 4 อย่ าง ราคา 3,500 บาท (9 - 10 โตก)
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1. แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
2. แกงเผ็ดหมูยา่ ง
3. แกงเขียวหวานซี่ โครงหมูอ่อน
4. แกงเผ็ดกุง้ *
5. แกงเขียวหวานเนื้อ
6. แกงเขียวหวานไก่
7. แกงเขียวหวานกุง้ *
8. แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
9. แกงป่ าเนื้อ
10. แกงป่ าไก่
11. แกงป่ าหมู
12. แกงเหลืองไหลบัวกุง้ *
13. แกงเหลืองไหลบัวปลา

1. ผัดโสภณลูกชิ้นกุง้
2. ผัดสี่ สหายกุง้ * เห็ดหอม*
3. หมูผดั พริ กขี้หนูสด
4. ไก่ผดั หน่อไม้
5. กระดูกหมุผดั พริ กไทยดํา
6. ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิ มพานต์
7. ผัดวุน้ เส้นทรงเครื่ อง
8. ผัดถัว่ งอก ไข่เค็ม นํ้ามันหอย
9. ผัดก้านคะน้าปลาเค็ม
10. แกงคัว่ ขลุกขลิกซี่โครงหมู

ประเภทแกง

14. แกงมัสมัน่ ไก่
15. แกงรัญจวน
16. แกงฮังเลหมูสามชั้น
17. แกงใบชะมวงหมูยา่ ง
18. แกงกะหรี่ เนื้อ*
19. แกงกะหรี่ ไก่
20. แกงเลียงกุง้
21. แกงป่ าปลากราย
22. แกงส้มปลาช่อนสด/กรอบ
23. แกงไตปลา
24. แกงส้มกุง้ +ชะอมไข่*
26. แกงมัสมัน่ เนื้อ*
27. แพนงเป็ ด

ประเภทผัด

11. ผัดเปรี้ ยวหวานไข่นก / ลูกชิ้น /
หมู / กุง้ * / ไก่
12. ผัดถัว่ ลันเตากุง้ */ หมู / ไก่
13. ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
14. ใบเหลียงผัดไข่
15. หมูผดั กะปิ
16. ผัดพริ กขิงไข่เค็ม
17. กุง้ /ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ *
18. ผัดยอดข้าวโพดกุง้ * / ไก่
19. คัว่ กลิ้งหมู / เนื้อ*

29. แพนงซี่ โครงหมูอ่อน
30. แพนงเนื้อ
31. แพนงไก่
32.แพนงน่องไก่
33. แพนงหมู
34. แพนงปี กไก่
35. ต้มโคล้งปลาสลิดเห็ด
36. ใบเหลียงต้มกะทิกงุ้ สด*
37. ขนมจีนนํ้าพริ ก
38. นํ้ายาไก่
39. นํ้ายาปลาช่อน
40. พะไล้ไข่นกกระทา

20. เนื้อนกกระจอกเทศผัด
พริ กไทยดํา*
21. กระเทียมดองผัดไข่, กุง้ *
22. ผัดเผ็ดป่ าไก่ / หมู / ขาหมู
23. ผัดเผ็ดปลากราย
24. ผัดเกี้ยมฉ่ายกระเพาะหมู
25. ปลาช่อนผัดคึ่นช่าย*
26. ปลาช่อนทอดกรอบผัด
พริ กขิง*
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1. น่องไก่อบเหล้าแดง
2. ปี กไก่น้ าํ แดง
3. หมูอบเหล้าแดง
4. ปี กไก่เทวดา*
5. น่องไก่ทอดกระเทียม
6. ปี กไก่ทอดเกลือ
7. สตูไก่
8. ซี่โครงหมูอบเหล้าแดง
9. ขาหมูเยอรมันทอด*
10. หมูแดดเดียว
11. กุนเชียงทอด
12. ปอเปี๊ ยะหมู

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นํ้าพริ กลงเรื อ
นํ้าพริ กอ่อง
นํ้าพริ กหนุ่ม
นํ้าพริ กกะปิ - ปลาทูทอด
นํ้าพริ กขยํา
เมี่ยงคะน้า

ประเภทอบและทอด

13. หมูอบสปาเก็ตตี้
14. หมูทอดกระเทียมพริ กไทย
15. หมูเบญจรงค์*
16. ซี่โครงหมูอบสปาเก็ตตี้
17. ตับหมูทอดกระเทียมพริ กไทย
18. เนื้อแดดเดียว
19. เป็ ดอบคะน้า
20. เป็ ดอบสับปะรด
21. เนื้อปลาสามรส
22.ปลากะพงนึ่งซี อิ๊ว*
23. ปลาสลิดเค็ม
24. ปลากะพงทอดสมุนไพร*

ประเภทนํา้ พริกและสลัด

7. นํ้าพริ กปลาร้า
8. นํ้าพริ กปลาย่าง
9.นํ้าพริ กมะขาม
10. หลนปูเค็ม
11. เต้าเจี้ยวหลน
12. สลัดไก่อบ / ไก่น่ ึง

25. ปลากะพงนึ่งมะนาว*
26. ทอดมันปลากราย*
27. กุง้ ชุบแป้งทอด*
28. ทอดมันกุง้ *
29. กุง้ เปรี้ ยวหวาน*
30. สปาเก็ตตี้ครี มซอสเห็ด
31. สปาเก็ตตี้ข้ ีเมา
32. จ๊อจิ๋วปู*
33. ลูกชิ้นปลาไส้น้ าํ จิ้มสุ ก้ ี*
34. ห่อหมกทะเลรวม*

13. สลัดกุง้
14. สลัดกุง้ ทอดชุบแป้ง
15. สลัดปลาทอดชุบขนมปังป่ น
16. สลัดชาวสวน
17. สลัดเนื้อย่าง
18. สลัดหมูอบ

.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พล่าแซลมอนทอดกรอบ*
ยํารวมมิตร
ยําตะไคร้
ยํามะม่วง
ยําส้มโอ
ยําปลาหมึกสด
ยําถัว่ พู
ยําหนังหมู

เป็ ดตุ๋น
แกงจืดเต้าหูข้ าวสาหร่ ายทะเล
แกงจืดปลาหมึกสอดไส้
ต้มจืดแตงกวายัดไส้
ไก่ต๋ ุน
ต้มจืดรวมมิตร
ต้มจืดซี่ โครงหมูเกี้ยมฉ่าย
ต้มจืดกระเพาะหมูเกี้ยมฉ่าย
เกาเหลาลูกชิ้นหมู /ปลา

ประเภทยําและกับแกล้ ม

9. ยําหอยแครง
10. ยําเล็บมือนาง
11. ยําขาหมู
12. ยําไส้กรอก / ยําแฮม
13. ยําปลาดุกฟู
14. ยําเนื้อย่าง/หมูยา่ ง
15. ยําเป็ ดย่าง
16. ยําลูกชิ้นหมู / ไก่

ประเภทซุป แกงจืด และต้ มยํา

10. ปี กไก่ต๋ นุ เกี้ยมฉ่าย
11. ไก่ต๋ ุนมะนาวดอง
12. ปี กไก่ต๋ นุ มะนาวดอง
13. ปี กไก่ต๋ นุ ยาจีน
14. ซี่ โครงตุ๋นเยือ่ ไผ่ยาจีน
15. ซุปไก่
16. ซุปข้าวโพด
17. ต้มโคล้งปลาช่อน
18. ขาไก่ตม้ ปลาเค็ม

17. ยําวุน้ เส้นนํ้าพริ กเผา
18. ลาบทูน่า
19. ลาบหมู / ไก่ / เนื้อ
20. ลาบปลาหมึก
21. ลาบเป็ ดสด
22. ลาบเหนือหมูคว่ั
.

19. ต้มข่าปลาช่อน
20.ต้มข่าไก่
21. ต้มยําซุปเปอร์ ขาไก่
22. เนื้อตุ๋นต้มยํา
23. หมูต๋ ุนต้มยํา
24. ต้มยําขาหมู
25. ซี่ โครงหมูตม้ แซ่บ
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1.
2.
3.
4.
5.

บัวลอยเผือก
เผือก/มัน/ฟักทองแกงบวด
กล้วยบวดชี
สลิ่ม
ทับทิมกรอบ

ของหวานและผลไม้

12. ฝอยทอง / ฝอยทองกรอบ
13. ขนมชั้น
14. ตะโก้
15. ขนมสอดไส้
16. ข้าวเหนี ยวมูลปลาแห้ง

23. เปี ยกปูนมะพร้าวอ่อน
24. ทองหยิบ / ทองหยอด / เม็ดขนุน
25. ขนมรวมมิตรนํ้าเชื่อม
26. ขนมรวมมิตรกะทิ
27. แปะก๊วยนมสด

ผลไม้ ตามฤดูกาล
1.
2.
3.
4.

สับปะรด
แตงโม
แคนตาลูป
ขนุน

5.
6.
7.
8.

เงาะ
ชมพู่
ฝรั่ง
ส้มโอ

9. มะม่วง
10. ลําใย
11. ฟรุ๊ ดสลัด
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ใบจองอาหาร Steve Catering

ชื่ อผู้สั่งจอง .......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................................................โทรสาร ..............................................................................
วันทีจ่ ดั งาน ................................................................................เวลา ............................................................................................
สถานทีจ่ ดั งาน ..................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

จํานวนแขก .................................................... ท่าน
.

รายการอาหาร
1. ....................................................................................... 4. .....................................................................................
2. ....................................................................................... 5. .....................................................................................
3. ....................................................................................... 6. .....................................................................................
ของหวาน
1. ...................................................................................... 2. .....................................................................................
รายละเอียด อื่นๆ ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

--------กรุณาโทรconfirm อีกครั้งพร้ อมแนบแผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดงานมาด้ วยเพื่อความสะดวกค่ ะ-------กรุณามัดจํา 50%
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์ เทเวศร์ )
เลขทีบ่ ัญชี 880-717994-3
ชื่ อบัญชี บจ.สตีฟ กรุ๊ ป
ขอบคุณค่ ะ Steve Catering
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