ติดต่อฝ่ายขาย (6.00-22.00 น.)

088-222-5442 (DTAC)
088-203-2666 (AIS)
088-249-4500 (TRUE)

ชุดบุฟเฟ่ต์ไทย
บุฟเฟ่ต์ชุดที่ 1
อร่อยคุ้ม

บุฟเฟ่ต์ชุดที่ 2
อร่อยแฮปปี้

บุฟเฟ่ต์ชุดที่ 3
อร่อย VIP

บุฟเฟ่ต์ชุดที่ 4
อร่อยเอ็กซ์ตร้า

ราคาต่อท่าน*

148 บาท

168 บาท

198 บาท

228 บาท

รวมรายการ
ประเภทอาหาร
อาหารคาว
ข้าวผัด
ข้าวสวย
อาหารคาวพิเศษ
ของหวาน
ผลไม้สดตามฤดู
น้าดื่มเย็น
เครื่องดื่มสมุนไพร
สลัดผักสดไฮโดรโปนิคส์
ค่าขนส่ง**

รวม 8 รายการ

รวม 10 รายการ

รวม 13 รายการ

รวม 14 รายการ

4
0
1
0
1
1
1
0
0

5
1
1
0
1
1
1
0
0

6
1
1
0
1
2
1
1
0

5
0
1
2
1
2
1
1
1

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ชุดบุฟเฟ่ต์

 **ฟรี ค่าขนส่งเขตกรุงเทพฯ ส้าหรับการสั่งซือ 50 ท่านขึนไป (กรณีสั่งไม่ถึง คิดค่าขนส่งตามระยะทาง)
 *ราคาส้าหรับจ้านวนสั่ง 50 ท่านขึนไป และ ส้าหรับใบก้ากับภาษี, ราคาข้างบนเป็นราคาก่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีน้อยกว่า 50 ท่าน ราคาต่อท่านเพิ่มท่านละ 20 บาท)
 อาหารทุกรายการผลิตโดยโรงงานคุณภาพมาตรฐาน ไม่ใส่ผงชูรสและสารกันบูด วัตถุดิบเกรดดีเยี่ยม
รสชาติอร่อย
 เสิร์ฟน้าดื่มเย็นที่ผ่านมาตรฐาน Reverse Osmosis จึงมั่นใจในความสะอาดและบริสทุ ธิ์
 ติดต่อทุกวัน 06:00 - 22:00 น., โทร 088-222-5442 (DTAC) 088-203-2666 (AIS) และ 088249-4500 (TRUE)
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.3minutesfood.com

ติดต่อฝ่ายขาย (6.00-22.00 น.)

088-222-5442 (DTAC)
088-203-2666 (AIS)
088-249-4500 (TRUE)

บริการรวม





จัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ อาหารผลิตตามออเดอร์ ใช้วัตถุดิบเกรดดีเท่านั้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส ผลิต
ในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ปรุงโดยทีมเชฟโรงแรมชั้นนา
ผ้าปูโต๊ะสะอาดสวยงาม พร้อมภาชนะอุ่นอาหารสแตนเลสมาตรฐาน
อุปกรณ์รับประทานอาหารจาน ถ้วย ช้อน ส้อม กระดาษเช็ดปาก และไม้จิ้มฟัน (กระเบื้องเกรดดี)
ระยะเวลาให้บ ริการ 3 ชั่วโมง (กรณีจั ด อาหารเลี้ ยงพระบริการ 4 ชั่วโมง) กรณี เ กินเวลา กรุ ณาแจ้ ง
ล่วงหน้า และคิดราคาเพิ่ม 500 บาทต่อชั่วโมง

บริการพิเศษ



ต้องการน้าสมุนไพร (ธรรมชาติ 100% ไม่ใส่สารกันบูด) ราคาเพิ่ม 15 บาทต่อท่าน
ต้องการน้าอัดลม เสิร์ฟพร้อมน้าแข็งตลอดงาน ราคาเพิ่ม 30 บาทต่อท่าน

อาหารเลียงพระ





กรณีมีเลี้ยงพระและเลี้ยงแขก สามารถสั่งอาหารเลี้ยงพระและอาหารแขกเป็นรายการและราคาเดียวกัน
(เลือกตามชุดบุฟเฟ่ต์ด้านบน) โดยมีค่าจัดอาหารพระเพิ่มเติมดังนี้
o จัดขันโตก เพิ่ม 100 บาทต่อขันโตก (1 ขันโตกต่อพระ 1 รูป)
o จัดเป็นวง เพิ่ม 250 บาทต่อวง (1 วงต่อพระ 4-5 รูป)
กรณีมีเลี้ยงพระเท่านั้น สามารถสั่งอาหารเลี้ยงพระชุดพิเศษ ราคา 450 บาทต่อรูป (อาหารคาว 7
รายการ
ข้าวหอมมะลิ ขนมหวาน ผลไม้สด น้าสมุนไพร ชาร้อนและน้าดื่มเย็น)
กรณีที่เลี้ยงพระเช้า สามารถสั่งอาหารปิ่นโตสาหรับถวายเพล ราคา 650 บาทต่อเถา (รวมปิ่นโต)

*อุปกรณ์ภัตตาหารพระเป็นแบบเครื่องลายคราม
เงื่อนไข







สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และกรุณาโทรสอบถามคิวว่างก่อนชาระเงินมัดจา (กรณีงานด่วนกรุณาโทร
สอบถามคิวและรายละเอียด)
เปิด PO มัดจา 50% สาหรับการยืนยันออเดอร์ (บริษัทฯ รับยืนยันออเดอร์ เมื่อได้รับเอกสารชาระเงินมัด
จาเท่านั้น)
รับจัดขั้นต่า 30 คนขึ้นไป (กรณีจานวนต่ากว่า 50 ท่าน บวกเพิ่ม 20 บาทต่อท่านจากราคาปกติ)
กรณีจัดงานวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาท
สาหรับใบกากับภาษี ราคาอาหารและน้าดื่มยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรุณาเลือกชุดอาหาร เมนูอาหารและระบุรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมทั้งส่งหลักฐาน
การชาระเงินมัดจาเพื่อยืนยันการสั่งออเดอร์ มาที่อีเมล์ order@3minutesfood.com หรือแฟกซ์มาที่
02-174-0419

ติดต่อฝ่ายขาย (6.00-22.00 น.)

088-222-5442 (DTAC)
088-203-2666 (AIS)
088-249-4500 (TRUE)

อาหารคาวประเภทที่ 1 : ย้า สลัด











ยาคอหมูย่าง (ใหม่)
ยาสลัดหมูตะไคร้
ยาหมูยอ
ยากุนเชียง
หมูสะดุ้ง
หมูมะนาว
น้าตกหมู
พล่าหมูแซ่บมะเขือเปราะอ่อน (ใหม่)
ยาผักสดน้าพริกเผาอกไก่ย่างตะไคร้ (ใหม่)
ยาไก่ย่างพริกไทยดา (ใหม่)












ยาไก่สับผักรวม (ใหม่)
ยาผักบุ้งทอด (ใหม่)
ยาเห็ดชุบแป้งทอด (ใหม่)
ยาถั่วพู
ยาหัวปลีกุ้งสด (ใหม่)
ยาสามกรอบ* (ราคาพิเศษ)
ทูน่ายาสลัด
ยาทูน่าผลไม้รวม (ใหม่)
ยาปลาดุกฟู
ปลาแดดเดียว + ยามะม่วง









ลาบหมู / ไก่
ยาเซี่ยงไฮ้หมูสับ /ไก่ / ทะเล
สลัดผักไก่ต้ม
สลัดไก่อบเกลือกระเทียม (ใหม่)
สลัดไก่ทอดน้าสลัดโยเกิร์ต
สลัดผักกุ้งทอด
สลัดผักผลไม้สดห้าสี

*กรณีเลือกเมนูอาหารพิเศษ คิดราคาเพิ่มท่านละ 20 บาท/ เมนู

อาหารคาวประเภทที่ 2 : น้าพริก ผักสด






น้าพริกกะปิ + ผักสด
น้าพริกลงเรือ + ผักสด
น้าพริกปลาทู + ผักสด
น้าพริกปลาทูคั่ว + ผักสด (ใหม่)
น้าพริกปลาแซลมอน + ผักสด (ใหม่)







น้าพริกกุ้งสด + ผักสด
น้าพริกมะม่วง + ผักสด
น้าพริกอ่อง + ผักสด
น้าพริกหนุ่ม + ผักสด (ใหม่)
เต้าเจี้ยวหลน + ผักสด (ใหม่)

 ปลาทูทอด
 ปลาสลิดทอด

อาหารคาวประเภทที่ 3 : แกงเผ็ด












แกงมัสมันหมู / ไก่
แกงกะหรี่หมู / ไก่
แกงพะแนงหมู / ไก่ / ซี่โครงอ่อน
แกงคั่วหมูเด้งมะละกอสับ (ใหม่)
แกงเทโพหมู (ใหม่)
แกงหมูฟักทองขลุกขลิก
แกงเขียวหวานไก่ (แถมขนมจีน)
แกงเขียวหวานไก่ โรตีทอด* (ราคาพิเศษ)
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย (แถมขนมจีน)
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายยัดไส้ไข่เค็ม (แถมขนมจีน)
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย / ไก่

*กรณีเลือกเมนูอาหารราคาพิเศษ คิดราคาเพิ่มท่านละ 20 บาท/เมนู













แกงปลาย่างใบชะพลู (ใหม่)
น้ายาน้าพริก (แถมขนมจีน)
ฉู่ฉี่ปลาทู / กุ้ง
ต้มกะทิสายบัวกุ้งสด (ใหม่)
แกงส้มมะละกอกุ้ง (ใหม่)
แกงส้มกุ้ง / ปลา
แกงส้มชะอมผักรวมไข่ทอดกุ้งสด (ใหม่)
แกงเลียงกุ้งสด
แกงเหลืองหน่อไม้ดอง (ใหม่)
น้ายาป่า (แถมขนมจีน)
แกงเผ็ดเป็ดย่าง* (ราคาพิเศษ)

ติดต่อฝ่ายขาย (6.00-22.00 น.)

088-222-5442 (DTAC)
088-203-2666 (AIS)
088-249-4500 (TRUE)

อาหารคาวประเภทที่ 4 : แกงจืด ต้มย้า








แกงจืดเต้าหู้ สาหร่าย ผักกาดขาว
ต้มเห็ด (ใหม่)
ต้มมะระยัดไส้หมู
ต้มจืดผักกาดดอง (ใหม่)
หมูตุ๋นขิงเห็ดหอม (ใหม่)
ตุ๋นซี่โครงหมูเห็ดหอมเยื่อไผ่
ไข่พะโล้เห็ดหอม









ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน (ใหม่)
ต้มยาขาหมู
ต้มข่ากระดูกหมูอ่อนใส่หัวปลี (ใหม่)
ซุปเต้าหู้ขาวไก่ฉีก
ตุ๋นฟักไก่มะนาวดอง
ตุ๋นปีกไก่เห็ดหอมเยื่อไผ่
ต้มซุปไก่มันฝรั่ง









ต้มยาไก่บ้านใบมะขามอ่อน
ต้มข่าไก่
ต้มโคล้งไก่บ้าน (ใหม่)
ต้มส้มปลาทู
ต้มยาปลา / กุ้ง
ต้มข่าทะเล
ต้มยารวมมิตร






ไข่น้าเห็ดหอม
ไข่ตุ๋นเห็ดหอม
ไข่ตุ๋นหมูสับ
ไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบ

อาหารคาวประเภทที่ 5 : ไข่










ไข่เจียวนมสดทรงเครื่อง
ไข่เจียวแหนม
ไข่เจียวหมูสับ
ไข่เจียวหัวไชโป๊ว

ไข่เจียวกุ้ง
ไข่ลูกเขย
ไข่ดาวทรงเครื่อง
ไข่ยัดไส้

อาหารคาวประเภทที่ 6 : ผัด ทอด ย่าง อบ


















กุ้งสดผัดบล็อกโคลี่
กุ้งผัดโป๊ยเซียน
กุ้งผัดผักกาดขาว
กุ้งสดผัดบวบใส่ไข่
ผัดยอดมะพร้าวกุ้ง
กุ้งซอสส้ม* (ราคาพิเศษ)
กุ้งชุบแป้งทอดซอสเปรี้ยวหวาน
กุ้งราดซอสมะขาม
กุ้งอบวุ้นเส้น
กุ้งทอดคั่วเกลือผัดพริกไทยดา (ใหม่)
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม (ใหม่)
ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ (ใหม่)
ปลาหมึกยัดไส้ใบกะเพรา* (ราคาพิเศษ)
ปีกไก่ทอดสมุนไพร
ปีกไก่เหล้าแดง
ไก่นึ่งจิ้มแจ่ว (ใหม่)
ไก่ทอดเกลือ



























ปลาทอดเกล็ดขนมปัง ราดยาแอปเปิ้ล (ใหม่) 
ปลาทอดน้าตก

ถั่วลันเตาผัดหมู (ใหม่)

ดอกกะหล่าถั่วหวานผัดหมูกรอบ (ใหม่) 
สายบัวผัดหมูสับ (ใหม่)

มะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวหมูสับ

ผัดกาดดองผัดไข่หมูสับ (ใหม่)

กะหล่าปลีผัดน้ามันหอยเบคอนกรอบ (ใหม่) 
หมูกรอบผัดไข่เค็ม (ใหม่)

ผัดพริกขิงปลาดุกฟู (ใหม่)
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
ปลาผัดเต้าซี่
ผัดกะเพราปลาสลิด
ปลาสามรสใส่สับปะรด
ปลาราดซอสเปรี้ยวหวาน
ปลาทอดสมุนไพร

ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / หมูกรอบ
ผัดคะน้าหมู / หมูกรอบ / ปลาเค็ม

ผัดพริกไทยดาหมู / ไก่ / ปลา
ผัดกะเพรา/ ไก่/ หมู/ หมูกรอบ
ผัดพริกสดหมู / ไก่ / ตับหมู
หมู / ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย
หมู / ไก่ชุบเกร็ดขนมปังทอด
สเต็กหมู / ไก่ ซอสพริกไทยดา
ทะเลผัดฉ่า
ผัดขี้เมาทะเล (ใหม่)
สปาเกตตี้ขี้เมา / ไก่ / กุ้ง / ไส้กรอก

วุ้นเส้นผัดโป๊ะแตก
มะกะโรนี / ไก่ / กุ้ง / ไส้กรอก
เส้นหมี่ผัดกระเฉด
หมี่กะทิ (ใหม่)
เต้าหู้ญี่ปุ่นผัดไก่สับ (ใหม่)
เต้าหู้ปลาสามรส

ติดต่อฝ่ายขาย (6.00-22.00 น.)

088-222-5442 (DTAC)
088-203-2666 (AIS)
088-249-4500 (TRUE)

อาหารคาวประเภทที่ 6 : ผัด ทอด ย่าง อบ (ต่อ)








ไก่เทริยากิ
ไก่ผัดขมิ้น (ใหม่)
ไก่ผัดขิง (ใหม่)
ไก่ผัดพริกสดโหระพา (ใหม่)
ไก่ผัดสะบัดช่อ
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ไก่ผัดเครื่องแกงพริกไทยอ่อน









ขาหมูน้าแดงยอดผัก* (ราคาพิเศษ)
ตับหมูผัดต้นหอมญี่ปุ่น (ใหม่)
คั่วกลิ้งหมู (ใหม่)
ผัดเผ็ดหมูเด้ง
หมูเส้นคลุกงาทอด
หมูสับก้อนทอดกระเทียม









เต้าหู้ปลาราดซอสเปรี้ยวหวาน
เต้าหู้น้าแดง
เต้าหู้เหลืองผัดผงกะหรี่
ฟองเต้าหู้ผัดกุ้งไก่ (ใหม่)
ฟักทองผัดไข่
มะระผัดไข่ใส่แหนม









ไก่อบสมุนไพร
ไก่อบสับปะรด (ใหม่)
ไก่อบพริกไทยดา
ไก่อบเหล้าแดง
ไก่ทอดแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
ผัดกะเพราเครื่องในไก่ (ใหม่)
วุ้นเส้นอกไก่ผัดขี้เมา (ใหม่)









ลาบหมูก้อนทอด (ใหม่)
ซี่โครงหมูอบน้าผึ้ง
ซี่โครงหมู/ หมู / ไก่อบสัปปะรด
ซี่โครงหมู / หมู / ไก่อบยอดผัก
ซี่โครงหมู / หมู/ ไก่อบซอส (ใหม่)
ซี่โครงหมูราดซอสเปรี้ยวหวาน
กุ้งสด / หมูผัดดอกกะหล่า









ผัดคะน้าฮ่องกงน้ามันหอย
ผัดกะหล่าปลีทอดน้าปลา
ออรินจิผัดเห็ดรวมมิตร
ผัดผักสี่สหาย
ไส้กรอกทอด* (ราคาพิเศษ)
ไส้กรอกอีสานกะเพรากรอบ (ใหม่)
ปอเปี๊ยะทอด






ข้าวผัดไส้กรอก
ข้าวผัดไข่ แครรอท
ข้าวผัดหมู / ไก่
ข้าวผัดทะเล

หมูปั้นทรงเครื่อง + น้าจิม้ *(ราคาพิเศษ)

ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ามันหอย(ราคา
พิเศษ) (ใหม่)

*กรณีเลือกเมนูอาหารราคาพิเศษ คิดราคาเพิ่มท่านละ 20 บาท/เมนู

เมนูข้าวผัด






ข้าวผัดต้มยา
ข้าวผัดแหนมพริกขี้หนู
ข้าวผัดกระเทียมซอสญี่ปุ่น
ข้าวผัดปลาเค็ม (ใหม่)
ข้าวผัดกะเพราปลาสลิดคลุก







ข้าวผัดปลาแซลมอน (ใหม่)
ข้าวผัดแฮม
ข้าวผัดกะเพราหมูคลุก
ข้าวผัดกุนเชียง
ข้าวผัดสับปะรด (ใหม่)

เมนูอาหารคาวพิเศษ (ส้าหรับบุฟเฟ่ต์ชดุ ที่ 4 อร่อยเอ็กซ์ตร้า เท่านัน)







ปอเปี๊ยะสด
หอยจ๊อ
ถุงทองไส้กุ้ง
กุ้งชุบแป้งทอด
เกี๊ยวกรอบไส้หมู
ทอดมันกุ้ง








ทอดมันปลา
ทอดมันข้าวโพดกุ้งสับ
ข้าวตังหน้าตั้ง
สลัดกุ้งกรอบ
ส้มตาผลไม้
ไส้กรอกทอด








ไส้กรอกพันเบคอน
บาร์บีคิวไก่
แหนมทรงเครื่อง
หมูปั้นทรงเครื่อง + น้าจิ้ม
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

ติดต่อฝ่ายขาย (6.00-22.00 น.)

088-222-5442 (DTAC)
088-203-2666 (AIS)
088-249-4500 (TRUE)

ของหวาน






ทับทิมกรอบ
บัวลอยเผือก
สาคูแคนตาลูป
เต้าส่วน
ลอดช่อง ข้าวเหนียวดา น้ากะทิ







เผือก ข้าวเหนียวดา น้ากะทิ
กล้วยบวดชี (ใหม่)
แกงบวดฟักทอง
รวมมิตรน้าแข็งไส
เฉาก๊วยน้าเชื่อม

 มันเทศต้มน้าขิง
 ถั่วเขียวต้มน้าตาล (ใหม่)
 ข้าวเหนียวมะม่วง* (ราคาพิเศษ)

*กรณีเลือกเมนูอาหารราคาพิเศษ คิดราคาเพิ่มท่านละ 20 บาท/เมนู

เครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติ (เลือกได้ 1 รายการ)
 น้าเก๊กฮวย
 น้าชาดาเย็น

 น้าใบเตยหอม
 น้ามะขาม

กรณีไม่อยู่ในเซ็ท เพิ่ม 15 บาท/ท่าน
 น้ากระเจี๊ยบ
 น้าตะไคร้

น้าอัดลม + น้าแข็งตลอดงาน (เพิ่ม 30 บาท/ท่าน)
 น้าอัดลม + น้าแข็ง (ตลอดงาน)

