เรี ยน ...........................................................
โทรศัพท์ : 02-6289700-2 , 093-249 4599
โทรสำร : 02-6289703
E-Mail : booking@stevecafeandcuisine.com
(หำกสังอำหำรผ่ำนทำง E-Mail กรุ ณำโทรconfirm กับทำง Steve Catering อีกครั้งนะคะ)
Website : www.stevecafeandcuisine.com
อัตราค่ าอาหารบุฟเฟ่ ต์
อำหำรคำว 6 อย่ำง ผลไม้และขนมหวำนรวม 2อย่ำง
จำนวน 50 คนขึ้นไป รำคำท่ำนละ 350 บำท
จำนวน 100 คนขึ้นไป รำคำท่ำนละ 320 บำท
จำนวน 200 คนขึ้นไป รำคำท่ำนละ 300 บำท
จำนวน 300 คนขึ้นไป รำคำท่ำนละ 280 บำท
- ค่ำรถรับ-ส่ งอำหำร 500 บำทขึ้นไป ขึ้นอย่กบั ระยะทำง
- รำยกำรอำหำรที่มี * คิดรำคำเพิ่มท่ำนละ 50 บำท
- อำหำรมื้อเช้ำเพิ่มท่ำนละ 50 บำท
- เพิ่มอำหำรคำว อย่ำงละ 50 บำทต่อท่ำน
บริการเพิม่ เติม
1. เครื่ องดื่ม (น้ ำสมุนไพร 3อย่ำง, น้ ำอัดลม และน้ ำเปล่ำ) พร้อมพนักงำนบริ กำรรำคำท่ำนละ 40 บำท
- น้ ำสมุนไพร (น้ ำใบเตย, ตะไคร้, มะตู ม, กระเจี๊ยบ, ลำไย, เก๊กฮวย, และอัญชันผสมมะนำว)
2. โต๊ะ / เก้ำอี้ พร้อมผ้ำปู โต๊ะและพนักงำนขนส่ ง รำคำเริ่ มต้นเที่ยวละ 2,000 บำท (5 ชุด)**
- โต๊ะ / เก้ำอี้ 5 ชุด (โต๊ะ 5 ตัว + เก้ำอี้ 50 ตัว) เพิ่มชุ ดละ 200 บำท
3. จัดอำหำรเป็ นสำรับ คิดเพิ่มรำคำท่ำนละ 30 บำท
4. สำรับพระโตก อำหำรคำว 5 อย่ำง อำหำรหวำน 4. อย่ำง รำคำ 3,500 บำท (9 – 10 โตก)
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ประเภทแกง
1. แกงเผ็ดเป็ ดย่ำง
2. แกงเผ็ดหมูยำ่ ง
3. แกงเขียวหวำนซี่ โครงหมูอ่อน
4. แกงเผ็ดกุง้ *
5. แกงเขียวหวำนเนื้ อ
6. แกงเขียวหวำนไก่
7. แกงเขียวหวำนกุง้ *
8. แกงเขียวหวำนลูกชิ้นปลำกรำย
9. แกงป่ ำเนื้อ
10. แกงป่ ำไก่
11. แกงป่ ำหมู
12. แกงเหลืองไหลบัวกุง้
13. แกงเหลืองไหลบัวปลำ

14. แกงมัสมันไก่
15. แกงรัญจวน
16. แกงฮังเลหมูสำมชั้น
17. แกงใบชะมวงหมูยำ่ ง
18. แกงกะหรี่ เนื้ อ*
19. แกงกะหรี่ ไก่
20. แกงเลียงกุง้
21. แกงป่ ำปลำกรำย
22. แกงส้มปลำช่อนสด / กรอบ
23. แกงไตปลำ
24. แกงส้มกุง้ + ชะอมไข่*
26. แกงมัสมันเนื้อ*
27. แพนงเป็ ด

29. แพนงซี่ โครงหมูอ่อน
30. แพนงเนื้ อ
31. แพนงไก่
32. แพนงน่องไก่
33. แพนงหมู
34. แพนงปิ กไก่
35. ต้มโคล้งปลำสลิดเห็ด
36. ใบเหลียงต้มกะทิกุง้ สด*
37. ขนมจีนน้ ำพริ ก
38. น้ ำยำไก่
39. น้ ำยำปลำช่อน
40. พะไล้ไข่นกกระทำ

ประเภทผัด
1. ผัดโสภณลูกชิ้นกุง้
2. ผัดสี่ สหำยกุง้ * เห็ดหอม*
3. หมูผดั พริ กขี้หนูสด
4. ไก่ผดั หน่อไม้
5. กระดูกหมุผดั พริ กไทยดำ
6. ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิ มพำนต์
7. ผัดวุน้ เส้นทรงเครื่ อง
8. ผัดถัวงอก ไข่เค็ม น้ ำมันหอย
9. ผัดกำนคะน้ำปลำเค็ม
10. แกงคัวขลุกขลิกซี่โครงหม

11. ผัดเปรี้ ยวหวำนไข่นก /
ลูกชิ้น / หมู / กุง้ * / ไก่
12. ผัดถัวลันเตำกุง้ */ หมู / ไก่
13. ปลำหมึกผัดไข่เค็ม
14. ใบเหลียงผัดไข่
15. หมูผดั กะปิ
16. ผัดพริ กขิงไข่เค็ม
17. กุง้ /ปลำหมึกผัดผงกะหรี่ *
18. ผัดยอดข้ำวโพดกุง้ * / ไก่
19. คัวกลิ้งหมู / เนื้ อ*

20. เนื้อนกกระจอกเทศผัด
พริ กไทยดำ*
21. กระเทียมดองผัดไข่, กุง้ *
22. ผัดเผ็ดป่ ำไก่ / หมู / ขำหมู
23. ผัดเผ็ดปลำกรำย
24. ผัดเกี้ยมฉ่ำยกระเพำะหมู
25. ปลำช่อนผัดคึ่นช่ำย*
26. ปลำช่อนทอดกรอบผัด
พริ กขิง*
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ประเภทอบและทอด
1. น่องไก่อบเหล้ำแดง
2. ปี กไก่น้ ำแดง
3. หมูอบเหล้ำแดง
4. ปี กไก่เทวดำ*
5. น่องไก่ทอดกระเทียม
6. ปี กไก่ทอดเกลือ
7. สตูไก่
8. ซี่โครงหมูอบเหล้ำแดง
9. ขำหมูเยอรมันทอด*
10. หมูแดดเดียว
11. กุนเชียงทอด
12. ปอเปี๊ ยะหมู

13. หมูอบสปำเก็ตตี้
14. หมูทอดกระเทียมพริ กไทย
15. หมูเบญจรงค์*
16. ซี่ โครงหมูอบสปำเก็ตตี้
17. ตับหมูทอดกระเทียมพริ กไทย
18. เนื้อแดดเดียว
19. เป็ ดอบคะน้ำ
20. เป็ ดอบสับปะรด
21. เนื้อปลำสำมรส
22. ปลำกะพงนึ่งซี อิ๊ว*
23. ปลำสลิดเค็ม
24. ปลำกะพงทอดสมุนไพร*

25. ปลำกะพงนึ่งมะนำว*
26. ทอดมันปลำกรำย*
27. กุง้ ชุบแป้งทอด*
28. ทอดมันกุง้ *
29. กุง้ เปรี้ ยวหวำน*
30. สปำเก็ตตี้ครี มซอสเห็ด
31. สปำเก็ตตี้ข้ ีเมำ
32. จ๊อจิ๋วปู*
33. ลูกชิ้นปลำไส้น้ ำจิ้มสุ ก้ ี*
34. ห่อหมกทะเลรวม*

ประเภทนํา้ พริกและสลัด
1. น้ ำพริ กลงเรื อ
2. น้ ำพริ กอ่อง
3. น้ ำพริ กหนุ่ม
4. น้ ำพริ กกะปิ - ปลำทูทอด
5. น้ ำพริ กขยำ
6. เมี่ยงคะน้ำ

7. น้ ำพริ กปลำร้ำ
8. น้ ำพริ กปลำย่ำง
9. น้ ำพริ กมะขำม
10. หลนปูเค็ม
11. เต้ำเจี้ยวหลน
12. สลัดไก่อบ / ไก่น่ ึง

13. สลัดกุง้
14. สลัดกุง้ ทอดชุบแป้ง
15. สลัดปลำทอดชุบขนมปังป่ น
16. สลัดชำวสวน
17. สลัดเนื้อย่ำง
18. สลัดหมูอบ

ประเภทยําและกับแกล้ม
1. พล่ำแซลมอนทอดกรอบ*
2. ยำรวมมิตร
3. ยำตะไคร้
4. ยำมะม่วง
5. ยำส้มโอ

9. ยำหอยแครง
10. ยำเล็บมือนำง
11. ยำขำหมู
12. ยำไส้กรอก / ยำแฮม
13. ยำปลำดุกฟู

17. ยำวุน้ เส้นน้ ำพริ กเผำ
18. ลำบทูน่ำ
19. ลำบหมู / ไก่ / เนื้ อ
20. ลำบปลำหมึก
21. ลำบเป็ ดสด
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6. ยำปลำหมึกสด
7. ยำถัวพู่
8. ยำหนังหมู

14. ยำเนื้อยำง/หมูยำ่ ง
15. ยำเป็ ดย่ำง
16. ยำลูกชิ้นหมู / ไก่

22. ลำบเหนือหมูควั

ประเภทซุป แกงจืด และต้ มยํา
1. เป็ ดตุ๋น
2. แกงจืดเต้ำหู ข้ ำวสำหร่ ำยทะเล
3. แกงจืดปลำหมึกสอดไส้
4. ต้มจืดแตงกวำยัดไส้
5. ไก่ต๋ ุน
6. ต้มจืดรวมมิตร
7. ต้มจืดซี่ โครงหมูเกี้ยมฉ่ำย
8. ต้มจืดกระเพำะหมูเกี้ยมฉ่ำย
9. เกำเหลำลูกชิ้นหมู /ปลำ

10. ปี กไก่ต๋ ุนเกี้ยมฉ่ำย
11. ไก่ต๋ ุนมะนำวดอง
12. ปี กไก่ต๋ ุนมะนำวดอง
13. ปี กไก่ต๋ ุนยำจีน
14. ซี่โครงตุ๋นเยือ่ ไผยำจีน
15. ซุ ปไก่
16. ซุปข้ำวโพด
17. ต้มโคล้งปลำช่อน
18. ขำไก่ตม้ ปลำเค็ม

19. ต้มข่ำปลำช่อน
20.ต้มข่ำไก่
21. ต้มยำซุ ปเปอร์ ขำไก่
22. เนื้อตุ๋นต้มยำ
23. หมูต๋ ุนต้มยำ
24. ต้มยำขำหมู
25. ซี่ โครงหมูตม้ แซ่บ

ของหวานและผลไม้
1. บัวลอยเผือก
2. เผือก/มัน/ฟักทองแกงบวด
3. กล้วยบวดชี
4. สลิ่ม
5. ทับทิมกรอบ
6. ฝอยทอง / ฝอยทองกรอบ

7. ขนมชั้น
8. ตะโก้
9. ขนมสอดไส้
10. ข้ำวเหนียวมูลปลำแห้ง
11. เปี ยกปูนมะพร้ำวอ่อน
12. แปะก๊วยนมสด

13. ทองหยิบ / ทองหยอด / เม็ด
ขนุน
14. ขนมรวมมิตรน้ ำเชื่อม
15. ขนมรวมมิตรกะทิ

ผลไม้ ตามฤดูกาล
1. สับปะรด
2. แตงโม
3. แคนตำลูป
4. ขนุน

5. เงำะ
6. ชมพู่
7. ฝรั่ง
8. ส้มโอ

9. มะม่วง
10. ลำใย
11. ฟรุ๊ ดสลัด
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ใบจองอาหารSteve Catering
ชื่ อผู้สั่งจอง ...................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................โทรสาร .......................................................................
วันทีจ่ ัดงาน ..........................................................................เวลา ................................................................................
สถานทีจ่ ัดงาน ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
จํานวนแขก .................................................... ท่าน .
รายการอาหาร
1. ....................................................................................... 4. .....................................................................................
2. ....................................................................................... 5. .....................................................................................
3. ....................................................................................... 6. .....................................................................................
ของหวาน
1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
รายละเอียด อื่นๆ ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
--------กรุ ณำโทรconfirm อีกครั้งพร้อมแนบแผนที่ของสถำนที่จดั งำนมำด้วยเพื่อควำมสะดวกค่ะ-------กรุ ณำมัดจำ 50%
บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำ เทเวศร์
เลขทีบ่ ัญชี 040-3-95777-1
ชื่ อบัญชี บริ ษทั สตีฟ กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอบคุณค่ะ Steve Catering
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