COCKTAIL RECEPTION

updated 1 June 2015

package 1 : Standard Set
4 items + 2 drinks / 300 THB++
5 items + 2 drinks / 350 THB++
6 items + 2 drinks / 400 THB++
7 items + 2 drinks / 450 THB++
additional price per item + 50 THB++

** สามารถเปลี่ยนชากาแฟเปนน้ำสมุนไพรได
** ถาตองการเพิ่มน้ำสมุนไพรหรือ ชากาแฟ เพิ่ม 40 บาท ตอทาน
** ถาตองการน้ำสมุนไพรและชากาแฟ โดยไดยไมเอาน้ำดื่ม
เพิ่ม 30 บาท ตอทาน
** ถาลูกคา 50 ทานขึ้นไป สามารถเลือกน้ำสมุนไพรได 2 ชนิด
โดยจำนวนแกวเทาเดิม
** ราคานี้รวมการจัดดอกไมตามมาตรฐานสวยงามของทางรานแลว

package 2 : Customized Set
ออกแบบเมนูพรอมตกแตงหนาตาอาหารตามธีมที่กำหนด
4 items + 2 drinks / 400 THB++
5 items + 2 drinks / 450 THB++
6 items + 2 drinks / 500 THB++
7 items + 2 drinks / 550 THB++
additional price per item + 50 THB++

** สามารถเปลี่ยนชากาแฟเปนน้ำสมุนไพรได
** ถาตองการเพิ่มน้ำสมุนไพรหรือ ชากาแฟ เพิ่ม 40 บาท ตอทาน
** ถาตองการน้ำสมุนไพรและชากาแฟ โดยไดยไมเอาน้ำดื่ม
เพิ่ม 30 บาท ตอทาน
** ถาลูกคา 50 ทานขึ้นไป สามารถเลือกน้ำสมุนไพรได 2 ชนิด
โดยจำนวนแกวเทาเดิม
** ราคานี้ยังไมรวมการจัดดอกไมและตกแตงโตะตามธีมที่กำหนด

condition
** ราคานี้ยังไมรวมคาบริการนอกสถานที่ และ VAT + service charge และคาบริการนอกสถานที่
** คาบริการนอกสถานที่ขึ้นอยูกับจำนวนแขก และ ระยะทางการขนสง โดยรวมถึงคาบริการดังนี้
พนักงานบริการ + คาขนสง
** ระยะเวลาใหบริการคิดตามเวลาที่เขียนไวในใบเสนอราคา หากเกินเวลากำหนด
คิดชั่วโมงละ 500 บาท เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชม.
** กรุณาชำระคามัดจำลวงหนา 50 % ภายในวันที่กำหนดไวในใบเสนอราคา
** การยกเลิก เปนไปตามขอตกลงที่เขียนไวในใบเสนอราคา
** กรุณาสั่งลวงหนาอยางนอย 5 วัน
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cesar salad
garden salad
boiled egg salad
ebiko salad with japanese dressing

SALAD
5
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potato salad
fried shrimp salad with thousand island
grilled chicken salad wit orange dressing
healthy tofu & mushroom salad

WESTERN APPITIZER
11 cheesy meatball puff
asparagus and pancetta wrap
12 mini sausage roll
prune with bacon wrap
13 cold cuts
deep fried zuchini
14 baked mussel with spinach & parmisan
roast beef with mini yorkshire pudding
15 baked mussel in tomato sauce
mini old fashion crab cake with mango salsa
16 shrimp with asparagus & lemon sauce
cheese straw with smoked salmon
17 mini pork / beef burger
tuna anchovy mayo with bread stick
18 mini sloppy joe
herbal eclaire with prawn dip
mini scone with smoked ham & horseradish sauce 19 mini vegetable quiche
20 mini ham & cheese quiche
mini egg benedict

แหนมตุมทอด
ขาวเหนียว ลาบทอด
ลาบถุงทอง
ยำกานคะนา
ยำคอหมูยาง
ปอเปยะใสผักขมอบชีส
ปอเปยะสด
ปอเปยะใสลาบทอด
ขลุยครีมชีส กับมะเขือเทศซัลซา
ขาวเหนียวหนาปลาแหง
ขาวเหนียวหนากุง
ขาวเหนียวหนาลูกตาลออน
ขาวเหนียวหนากรอย
ขาวเหนียวสังขยา
แปงสิบนึ่งใสปลา
แปงสิบทอดใสปลา / หมูหยอง
สาคูใสหมู

THAI APPITIZER
18 ขนมถวยจีน
19 มันบดใสเนื้อ
20 กรอบเค็ม
21 ทองพลุ
22 มาฮอ
23 ขนมปงเนยสด
24 ขนมปงสังขยา
25 ขนมปงหนาหมู / กุง
26 กระทงทอง
27 หมูโสรง
28 เมี่ยงปลากรอบ
29 เมี่ยงปลาทู
30 เมี่ยงเปดกรอบ
31 หอหมก ขาวตัง
32 ขาวตังเมี่ยงลาว
33 ขาวตังหนาตั้ง
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CANAPE AND BRUCHETTA
6 canape with blue cheese & sun dried tomato
canape with carviar & boiled egg
7 fresh tomato bruchetta
canape with egg mayo
8 tapanade bruchetta
canape with meat ball
9 grilled chicken & pesto bruchetta
canape with salmon mousse & salmon carviar
10 chicken and orange cranberry bruchetta
canape with homemade liver pate

tuna sandwich
smoked trout sandwich
egg&mayo
หมูหยองน้ำพริกเผา
grilled veggie and mozerella

1 mixed olives
2 mixed dry veggie chips
3 mixed nuts & herbs

SANDWICH AND BURGER
6 ox tongue & pickle
7 mini veal burger
8 mini meat sauce burger
9 sandwich roll (chicken or tuna)
10 ham & cheese sandwich
BAR SNACK
4 mixed dry fruits
5 ขาวเกรียบโครงการหลวง

PASTA

1 ravioli in tomato sauce
2 meat sauce
3 cabonara
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vol-a-von
chicken pie
beef curry pie
strawberry tart
lemon tart

ขนมจีน แกงเขียวหวาน
ขาวเหนียวเนื้อยาง
บะหมี่แหงหมูแดง
roti with green curry

4 anchivy & caper
5 corn beef

PIE AND TART
6 custard tart
7 mixed fruit tart
8 mini vegetable tart
9 mini pineapple tart
10 มินิแกงเขียวหวานพัฟ
HEAVY ASIAN DISH
5 ขาวหมูแดง หมูกรอบ
6 เนื้อยางขาวเหนียวปง
7 ขาวเหนียวคอหมูยาง
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sparkling orange &rosemary jelly
mini strawberry shortcake
mini scone with homemade jam
espresso panna cotta with sugar frost
strawberry panna cotta
apple crumble tart
mini lemon curd doughnut
mini croissant caramel pudding
minted white chocolate mousse
banana fritter with lavender syrup
banoffee pie
panna cotta with passionfruit granita
cinnamon sugar choux
tiramisu in a cup
eton mess
strawberry tart
lemon meringue tart
custard tart
mixed fruit tart

DESSERT
20 mini pineapple tart
21 triﬂe
22 mixed fruit on skewer
23 เอแคลร
24 ลอดชองสิงคโปร
25 เฉากวยนมสด
26 ขาวเหนียวดำ
27 ขาวเหนียวมูลหนาตางๆ
28 ขาวเหนียวมะมวง
29 โรตี สายไหม
30 ขนมเปยกปูน
31 ขนมทองหยิบ
32 ขนมทองหยอด
33 ขนมทองเอก
34 ขนมเม็ดขนุน
35 ตะโกแหว, เผือก
36 ลูกชุป
37 ขนมเรือและมะพราวขูด
38 ขาวเหนียวแกว
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chocolate cake
carrot cake
orange cake
coffee raisin
strawberry shortcake
coffee genios
vanilla
young coconut cake
blueberry bakewell tart
orange mamalade cake
strawberry meringue cake
chocolate brownie
orange caramel brownie
brownie cheesecake
strawberry cheesecake
mixed fruit cheesecake
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blueberry cheesecake
coffee cheesecake
white chocolate cheesecake
banoffee cheesecake
mini carrot cupcake
mini banana cupcake
mini chocolate cupcake
mini matoom cupcake
mini orange cupcake
mini lemon & mascarpone cupcake
mini strawberry cupcake
mini chocolate banana cupcake
mini boston cream pie
mini tiramisu cupcake
mini caramel cupcake
mini baitoey cupcake

