ชุดอาหารค็อกเทล

บริการรวม

จัดอาหารค็อกเทลนอกสถานที่ อาหารผลิตสดใหม่ตามออเดอร์ ใช้ วตั ถุดบิ เกรดดีเท่านัน้ ไม่ใส่วตั ถุกนั เสียและ
ผงชูรส ผลิตในโรงงานที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จึงมัน่ ใจได้ ในความสะอาด และปรุงโดยทีมเชฟ
โรงแรมชันนํ
้ า

มีเมนูหลากหลายกว่า 150 รายการ ทัง้ Western Bites, Japanese Bites, Asian Bites และ Main
Dish ลูกค้ าสามารถเลือกรับประทานได้ ตามสไตล์ โดยไม่จํากัดเมนูตอ
่ ประเภทของอาหารสําหรับค็อกเทล
โต๊ ะวางอาหาร พร้ อมผ้ าปูโต๊ ะและดอกไม้ ตกแต่งสวยงาม และภาชนะอุน่ อาหารสแตนเลส มาตรฐาน
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อุปกรณ์จานกระเบื ้อง ถ้ วย ช้ อน ส้ อม กระดาษเช็ดปาก และไม้ จิ ้มฟั น
ระยะเวลาให้ บริการ 3 ชัว่ โมง (กรณีเลี ้ยงพระบริการ 4 ชัว่ โมง) กรณีเกินเวลา กรุณาแจ้ งล่วงหน้ า และคิดราคา
เพิ่ม 500 บาทต่อชัว่ โมง
ฟรี ค่าจัดส่งเขตกรุงเทพฯ สําหรับงาน 100 ท่านขึ ้นไป หรือคิดตามระยะทาง

เงื่อนไข

กรุณาสัง่ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน (และกรุณาโทรสอบถามคิวว่างก่อนชําระเงินมัดจํา)

เปิ ด PO มัดจํา 50% สําหรับการยืนยันออเดอร์ (บริษัทฯ รับยืนยันออเดอร์ เมื่อได้ รับเอกสารชําระเงินมัดจํา
เท่านัน)
้

รับจัดขันตํ
้ ่า 30 คนขึ ้นไป (กรณีจํานวนตํ่ากว่า 100 ท่าน บวกเพิ่ม 30 บาทต่อท่านจากราคาปกติ)

กรณีจดั งานวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาทําการ มีคา่ บริการเพิ่ม 500 บาทต่อชัว่ โมง

สําหรับใบกํากับภาษี ราคาอาหารและนํ ้าดืม่ ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

เมื่อชําระเงินมัดจําแล้ ว กรุณาส่งเอกสารการชําระเงินมัดจํา, เมนูอาหาร และแผนที่จดั งาน มาที่อีเมล์
order@3minutesfood.com หรื อแฟกซ์มาที่ 02-174-0419
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Finger Food
"Western Bites"
คานาเป้ กุ ้งค็อกเทล

ิ ส
พาสต ้าฟูซล
ี ลัด

เป็ ดอบซอสส ้ม

คานาเป้ หมูอบนํ้าผึง้
คานาเป้ ไข่กุ ้งพาสเลย์

พาสต ้าเพนเน่สลัด

หอยเชลล์อบชีส เนยกระเทียม*

พั ฟไก่

พล่าหอยแมลงภู่นวิ ซีแลนด์

คานาเป้ สลัดไข่ต ้ม

พั ฟทูน่า

หอยแมลงภู่นวิ ซีแลนด์อบชีสเนยกระเทียม*

คานาเป้ แฮมสับปะรด

สลัดผลไมกุ้ ้งทอด

หอยแมลงภู่นวิ ซีแลนด์ราดซอสพริกมะนาว*

คานาเป้ ไก่อบเทริยากิ

สลัดผักรวม (นํ้าสลัดอิตาเลีย
่ น)

หอยแมลงภู่นวิ ซีแลนด์อบซอสมะเขือเทศ*

คานาเป้ ทูน่าโรล

สลัดกุ ้งซอสเธาซันด์ไอซ์แลนด์

หอยแมลงภู่นวิ ซีแลนด์อบซอสเทริยากิ

คานาเป้ ทูน่าสไปซี่

สลัดอาโวคาโดและแซลมอนนํ้าสลัดญีป
่ ุ่ น*

พล่าเป็ ดอบ

กุ ้งเสียบไม ้ย่ างซอสบาร์บค
ี วิ

ซีซ่าร์สลัดกับปลาแซลมอน

้
ไสกรอกพั
นเบคอน

บาร์บค
ี วิ ไก่ / บาร์บค
ี วิ หมู

ซีซ่าร์สลัด เบคอนบิท

้
ไสกรอกหมู
รมควันพริกไทยดํา

โคนทูน่า

เบคอนพั นกุ ้ง

มินพ
ิ ิซซ่า

แครกเกอร์คานาเป้ ลาบไก่

เบคอนพั นหอยเชลล์*

มินน
ิ าร่าโคน

ปี กไก่ทอดบาร์บค
ี วิ

แซนวิซม ้วนแฮมชีส

พิซซ่าโคน

ขนมปั งผักโขมอบชีส

ครัวซองค์แซนวิซแฮมชีส

แฮชบราวน์

เบคอนพั นแอสพารากัส

ครัวซองค์แซนวิซปลาแซลมอน

ชีสและแคนตาลูปบอลเสียบไม ้

"Japanese Bites"
ปลาแซลมอนสดห่อครีมชีส*

มินเิ บอร์เกอร์หมูเทริยากิ

สลัดญีป
่ ุ่ น นํ้าสลัดงา

พล่าปลาแซลมอนทอด

มินเิ บอร์เกอร์แชลมอน

กุ ้งทอดซอสญีป
่ ุ่ น

ส ้มตําสาหร่ายญีป
่ ุ่ น

เกี๊ ยวซ่าหมู

เกี๊ ยวซ่าผัก

"Asian Bites"
ก๋วยเตีย
๋ วลุยสวน

กุ ้งห่มสไบ

ปลาทอดซอสเอ็กซ์โอ

กุ ้งทอดซอสมะขาม

ขนมปั งหนากุ
้ ้ง

ปลานึง่ ซีอวิ๊

เกี๊ ยวกรอบไส ้ลาบ

ขนมปั งหนาไก่
้ งาดํา

ปลาทอดโรยงา

ไก่ / หมูสะเต๊ะ

ค็อกเทลไส ้กรอกอีสานกะเพรากรอบ

ปลาทอดสมุนไพร

ไก่อบราดซอสแจ่ว

ไข่ยั ดไส ้

เมีย
่ งปลาทอดใบซะพลู

ก๋วยเตีย
๋ วหลอดทรงเครือ
่ ง

ถุงทองไส ้กุ ้ง

ลาบปลาแซลมอนมอด
ลาบหมูทอด

สลัดปลาหมึกรสจัดกับข ้าวตัง

ถุงทองไส ้หมู

ซาลาเปาไส ้ครีม / ไส ้หมูแดง

ทอดมันปลา

ยํ ามะม่วงกุ ้งกรอบ

ขนมจีบหมู / ขนมจีบกุ ้ง

ทอดมันกุ ้ง

ยํ าหมูย่าง

หอยจ ้อ

ปอเปี๊ ยะทอด

ม ้าฮ่อ

ฮะเก๋า

ปี กไก่ทอดสมุนไพร

หมูอบตะไคร ้

แครกเกอร์ลาบหมู

น่องไก่ทอดกระเทียม

หมูมะนาว คะน ้าสด

* กรณีเลือกเมนูอาหารราคาพิเศษ คิดราคาเพิ่มท่านละ 20 บาทต่อเมนู

Main Dish
กระเพาะปลานํ้าแดง

คาร์โบนารากุ ้ง

สปาเก็ตตีข
้ เี้ มาปลาหมึก

ข ้าวต ้มทรงเครือ
่ งทะเล

คาร์โบนาราแฮม

สปาเก็ตตีข
้ เี้ มากุ ้ง

ข ้าวผัดกะเพราปลาสลิด

พาสต ้าทะเลซอสมะเขือเทศ

สปาเก็ตตีผ
้ ัดเบคอนกับพริกแห ้ง

ข ้าวผัดกุ ้ง

พาสต ้าทะเลผัดพริกแห ้ง

สปาเก็ตตีผ
้ ัดหอยลาย

ข ้าวผัดแกงเขียวหวานไก่

พาสต ้าแพนเน่แกงเขียวหวานไก่

สปาเก็ตตีท
้ ะเลผัดฉ่า

ข ้าวผัดเต ้าหู ้

ยากิโซบะ

ซุปครีมข ้าวโพด

ข ้าวผัดสามสี

บะหมีก
่ ุ ้งซอสเปรีย
้ วหวาน

ซุปครีมผักโขม

ผัดไทยกุ ้งสด

สปาเกตตีก
้ ุ ้ง

ซุปเห็ด
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Dessert
้
ขนมชัน

ทาร์ตกีว ี่

ม็อคค่าอัลมอนด์เคก้

ขาวเหนี
้
ยวแก ้ว

ทาร์ตเงาะ

มัฟฟิ นช็อกโกแลต
มัฟฟิ นบลูเบอร์ร ี่

ขาวเหนี
้
ยวมะม่วง

ทาร์ตเชอร์ร ี่

ขาวเหนี
้
ยวหน ้าสังขยา/ปลา/กุ ้ง

ทาร์ตบลูเบอร์ร ี่

มัฟฟิ นสตรอเบอร์ร ี่

คอฟฟี่ คาราเมลเค ้ก

ทาร์ตผลไมรวม
้

มาร์เบิล
้ เคก้

เคกช็
้ อกโกแลตชิพ

ทาร์ตลิน
้ จี่

มินเิ คกฝอยทอง
้

เคกใบเตย
้
เคกวนิ
้ ลาไวท์ช็อค
แคนตาลูปนมสด

บราวนีช
่ ็อกโกแลตอัลมอนด์
บัตเตอร์กาแฟ
บัตเตอร์เค ้ก

เยลลีฟ
่ รุตสลัด
แยมโรลบลูเบอร์ร ี่
แยมโรลมะนาว

ช็อกโกแลตอัลมอนด์เคก้

บาบาน่าชีสเคก้

แยมโรลสม้

เดนิชลิน
้ จี่

บาร์บค
ี วิ ผลไม ้

แยมโรลช็อกโกแลต

เดนิชลูกพีช

แบล็กฟอเรสต์เค ้ก

ลูกชุบ

เดนิชสับปะรด

ผลไม ้ในนํ้าโซดา

วุ ้นกะทิใ บเตย

ทองหยิบ, ทองหยอด, เม็ดขนุน

ฝอยทอง

อัลมอนด์เมอแรงเค ้ก

ท๊อฟฟี เคก้

พานาคอตต ้า

โอริโอเคก้

เครือ
่ งดืม
่ (เลือกได้ 1 รายการ) กรณีไม่อยู ่ในเซ็ท เพิม
่ 15 บาทต่อท่า น
นํ้ากระเจี๊ ยบ

นํ้าใบเตย

นํ้าลําไย

นํ้าเก๊กฮวย

นํ้าพั นซ์ทับทิม

นํ้ากีว ี

นํ้าแคนตาลูป

นํ้าพั นซ์บลูฮาวาย

นํ้าสตรอเบอร์ร ี่

นํ้าชามะนาว

นํ้ามะพร ้าว

นํ้าเสาวรส

นํ้าตะไคร ้

นํ้ามะตูม

นํ้าอัญชันมะนาว

เพิม
่ นํา้ อ ัดลม +โซดา + นํา้ แข็งตลอดงาน (กรณีไม่อยู ่ในเซ็ท เพิม
่ 45 บาทต่อท่า น)
นํ้าอัดลม +โซดา+ นํ้าแข็ง (ตลอดงาน)

wwwบริ ษท
ั ทรี -มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
***************************************************************
เลขที่ 888/101-103 หมู่ 3 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-174-0403 แฟกซ์ 02-174-0402 www.3minutesfood.com

