ชุดอาหารค็อกเทล
ค็อกเทลชุดที่ 1

ค็อกเทลชุดที่ 2

ค็อกเทลชุดที่ 3

ค็อกเทล เอ็นจอย

ค็อกเทล ปาร์ต้ี

ค็อกเทลพรีเมี่ยม

ราคาต่อท่าน*

238 บาท

308 บาท

378 บาท

รวมรายการ

รวม 7 รายการ

รวม 11 รายการ

รวม 15 รายการ

อาหารฟิงเกอร์ฟูด
้

4

5

7

จานหลัก

1

2

3

ของหวาน

1

1

2

ผลไม้สดตามฤดูกาล

0

1

1

เครื่องดื่มสมุนไพร

0

1

1

น้าดื่มเย็น

1

1

1

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ชุดค็อกเทล

ประเภทอาหาร

**

ค่าขนส่ง

- **ฟรี ค่าขนส่งเขตกรุงเทพฯ สาหรับการสั่งซื้อ 100 ท่านขึ้นไป (กรณีสั่งไม่ถึง คิดค่าขนส่งตามระยะทาง)
- *ราคาสาหรับจานวนสั่ง 50 ท่านขึ้นไป และ สาหรับใบกากับภาษี, ราคาข้างบนเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ ม
(กรณีน้อยกว่า 100 ท่าน ราคาต่อท่านเพิ่ มท่านละ 30 บาท)
- อาหารทุกรายการผลิตโดยโรงงานคุณภาพมาตรฐาน ไม่ใส่ผงชูรสและสารกันบูด วัตถุดิบเกรดดีเยี่ยม รสชาติอร่อย
- เสิรฟ
์ น้าดื่มเย็นที่ผ่านมาตรฐาน Reverse Osmosis จึงมั่นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์
- ติดต่อทุกวัน 06:00 - 22:00 น., โทร 088-222-5442 (DTAC), 088-203-2666 (AIS), 088-249-4500 (TRUE)
- ดูรายละเอียดเพิ่ มเติมที่ www.3minutesfood.com

บริการรวม


จัด อาหารค็ อ กเทลนอกสถานที่ อาหารผลิ ต สดใหม่ ต ามออเดอร์ ใช้ วัตถุ ดิ บ เกรดดี เท่ านั้ น ไม่ใส่
วัตถุกันเสียและผงชูรส ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จึงมั่นใจได้ในความ
สะอาด และปรุงโดยทีมเชฟโรงแรมชั้นนา



มีเมนูหลากหลายกว่า 150 รายการ ทั้ง Western Bites, Japanese Bites, Asian Bites และ
Main Dish ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้ตามสไตล์ โดยไม่จากัดเมนูต่อประเภทของอาหาร
สาหรับค็อกเทล
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พร้อมผ้าปูโต๊ะและดอกไม้ตกแต่งสวยงาม และภาชนะอุ่นอาหารสแตนเลส มาตรฐาน
้ ง ถ้วย ช้อน ส้อม กระดาษเช็ดปาก และไม้จิ้มฟัน
อุปกรณ์จานกระเบือ


ระยะเวลาให้ บ ริ ก าร 3 ชั่ ว โมง (กรณี เลี้ ย งพระบริ ก าร 4 ชั่ ว โมง) กรณี เกิ น เวลา กรุ ณ าแจ้ ง



ล่วงหน้า และคิดราคาเพิ่ ม 500 บาทต่อชั่วโมง
ฟรี ค่าจัดส่งเขตกรุงเทพฯ สาหรับงาน 100 ท่านขึ้นไป หรือคิดตามระยะทาง



เงื่อนไข


กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (และกรุณาโทรสอบถามคิวว่างก่อนชาระเงินมัดจา)
เปิด PO มัดจา 50% สาหรับการยืนยันออเดอร์ (บริษัทฯ รับยืนยันออเดอร์ เมื่อได้ รับเอกสาร



ชาระเงินมัดจาเท่านั้น)
รับ จั ด ขั้น ต่ า 30 คนขึ้ น ไป (กรณี จานวนต่ ากว่ า 100 ท่ าน บวกเพิ่ ม 30 บาทต่ อ ท่ านจากราคา



ปกติ)
กรณี จัดงานวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาทาการ มีค่าบริการเพิ่ ม 500 บาทต่อ



ชั่วโมง
สาหรับใบกากับภาษี ราคาอาหารและน้าดื่มยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7%
เมื่อชาระเงินมัดจาแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชาระเงินมัดจา, เมนูอาหาร และแผนที่จัดงาน มาที่
อีเมล์ order@3minutesfood.com หรือแฟกซ์มาที่ 02-174-0419




เลือกชุดอาหารค็อกเทล (กรุณาเลือก 1 ชุด)
ค็อกเทล เอ็นจอย
(7 รายการ)

ค็อกเทล ปาร์ต้ี

ค็อกเทล พรีเมี่ยม

(11 รายการ)

(15 รายการ)

ข้อมูลลูกค้า
จานวนท่าน
วันที่และเวลาจัดงาน
สถานที่จัดงาน
ชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทร
ชื่อบริษท
ั
ที่อยู่ในการออกบิล
เลขที่ผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
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Finger Food
"Western Bites"
คานาเป้กุ้งค็อกเทล

พาสต้าฟู ซิลส
ี ลัด

เป็ดอบซอสส้ม

คานาเป้หมูอบน้าผึ้ง

พาสต้าเพนเน่สลัด

หอยเชลล์อบชีส เนยกระเทียม*

คานาเป้ไข่กุ้งพาสเลย์

พั ฟไก่

พล่าหอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์*

คานาเป้สลัดไข่ต้ม

พั ฟทูน่า

หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์อบชีสเนยกระเทียม*

คานาเป้แฮมสับปะรด

สลัดผลไม้กุ้งทอด

หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ราดซอสพริกมะนาว*

คานาเป้ไก่อบเทริยากิ

่ น)
สลัดผักรวม (น้าสลัดอิตาเลีย

หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์อบซอสมะเขือเทศ*

คานาเป้ทูน่าโรล

สลัดกุ้งซอสเธาซันด์ไอซ์แลนด์

หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์อบเทริยากิ

คานาเป้ทูน่าสไปซี่

สลัดอาโวคาโดและแซลมอนน้าสลัดญี่ปุ่น*

พล่าเป็ดอบ

กุ้งเสียบไม้ย่างซอสบาร์บีคิว

ซีซ่าร์สลัดกับปลาแซลมอน

ไส้กรอกพั นเบคอน

บาร์บีคิวไก่ / บาร์บีคิวหมู

ซีซ่าร์สลัด เบคอนบิท

ไส้กรอกหมูรมควันพริกไทยดา

ทูน่าโคน

เบคอนพั นกุ้ง

มินิพิซซ่า

แครกเกอร์คานาเป้ลาบไก่

เบคอนพั นหอยเชลล์*

มินิรา่ โคน

ปีกไก่ทอดบาร์บีคิว

แซนวิชม้วนแฮมชีส

พิ ซซ่าโคน

ขนมปังผักโขมอบชีส

ครัวซองค์แซนวิชแฮมชีส

แฮชบราวน์

เบคอนพั นแอพารากัส

ครัวซองค์แซนวิชปลาแซลมอน

ชีสและแคนตาลูปบอลเสียบไม้

ปลาแซลมอนสดห่อครีมชีส*

มินิเบอร์เกอร์หมูเทริยากิ

สลัดญี่ปุ่น น้าสลัดงา

พล่าปลาแซลมอนทอด*

มินิเบอร์เกอร์แชลมอน

เทมปุระกุ้งคลุกซอส

ส้มตาสาหร่ายญี่ปุ่น

เกี๊ยวซ่าหมู

เกี๊ยวซ่าผัก

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

กุ้งห่มสไบ

ปลาทอดซอสเอ็กซ์โอ

กุ้งทอดซอสมะขาม

ขนมปังหน้ากุ้ง

ปลานึ่งซีอว
ิ๊

เกี๊ยวกรอบใส้ลาบ

ขนมปังหน้าไก่งาดา

ปลาทอดโรยงา

ไก่ / หมูสะเต๊ะ

ค็อกเทลไส้กรอกอีสานกะเพรากรอบ

ปลาทอดสมุนไพร

ไก่อบราดซอสแจ่ว

ไข่ยัดไส้

เมี่ยงปลาทอดใบชะพลู

่ ง
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครือ

ถุงทองไส้กุ้ง

ลาบปลาแซลมอนทอด

สลัดปลาหมึกรสจัดกับข้าวตัง

ถุงทองไส้หมู

ลาบหมูทอด

ซาลาเปาไส้ครีม / ไส้หมูแดง

ทอดมันปลา

ยามะม่วงกุ้งกรอบ

ขนมจีบหมู / ขนมจีบกุ้ง

ทอดมันกุ้ง

ยาหมูย่าง

หอยจ้อ

ปอเปี๊ ยะทอด

ม้าฮ่ อ

ฮะเก๋า

ปีกไก่ทอดสมุนไพร

หมูอบตะไคร้

แครกเกอร์ลาบหมู

น่องไก่ทอดกระเทียม

หมูมะนาว คะน้าสด

"Japanese Bites"

"Asian Bites"

* กรณีเลือกเมนูอาหารราคาพิ เศษ คิดราคาเพิ่ มท่านละ 20 บาทต่อเมนู

Main Dish
กระเพาะปลาน้าแดง

คาร์โบนารากุ้ง

สปากตตี้ข้ีเมาปลาหมึก

่ งทะเล
ข้าวต้มทรงเครือ

คาร์โบนาราแฮม

สปาเกตตี้ข้ีเมากุ้ง

ข้าวผัดกะเพราปลาสลิด

พาสต้าทะเลซอสมะเขือเทศ

สปาเกตตี้ผัดเบคอนกับพริกแห้ง

ข้าวผัดกุ้ง

พาสต้าทะเลผัดพริกแห้ง

สปาเกตตี้ผัดหอยลาย

ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่

พาสต้าแพนเน่แกงเขียวหวานไก่

สปาเกตตี้ทะเลผัดฉ่า

ข้าวผัดเต้าหู้

ยากิโซบะ

ซุปครีมข้าวโพด

ข้าวผัดสามสี

้ วหวาน
บะหมี่กุ้งซอสเปรีย

ซุปครีมผักโขม

ผัดไทยกุ้งสด

สปาเกตตี้กุ้ง

ซุปเห็ด
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Dessert
ขนมชั้น

ทาร์ตกีว่ี

เค้กม็อคค่าอัลมอนด์

ข้าวเหนียวแก้ว

ทาร์ตเงาะ

มัฟฟิ่ นช็อคโกแลต

ข้าวเหนียวมะม่วง

ทาร์ตเชอร์ร่ี

มัฟฟิ่ นบลูเบอร์ร่ี

ข้าวเหนียวหน้าสังขยา/ปลา/กุ้ง

ทาร์ตบลูเบอร์ร่ี

มัฟฟิ่ นสตรอเบอร์ร่ี

คัฟเค้กคอฟฟี่ คาราเมล

ทาร์ตผลไม้รวม

ช็อคโกมาเบิล
้ บัตเตอร์เค้ก

เค้กสังขยาใบเตย

ทาร์ตลิน
้ จี่

มินิเค้กฝอยทอง

เค้กวนิลาไวท์ช็อค

บราวนี่ช็อกโกแลตอัลมอนด์

่ รุตสลัด
เยลลีฟ

แคนตาลูปนมสด

บัตเตอร์กาแฟ

แยมโรลมะนาว

ช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้ก

บัตเตอร์เค้ก

แยมโรลส้ม

เดนิชลิน
้ จี่

บาร์บีคิวผลไม้

แยมโรลช็อคโกแลต

เดนิชลูกพี ช

แบล็กฟอเรสเค้ก

ลูกชุบ

เดนิชสับปะรด

ผลไม้ในน้าโซดา

วุ้นกะทิใบเตย

ทองหยิบ, ทองหยอด, เม็ดขนุน

ฝอยทอง

อัลมอนด์เมอแรงเค้ก

ท๊อฟฟี่ เค้ก

พานาคอตต้า

ดับเบิล
้ โอริโอ้เค้ก

่ สมุนไพรธรรมชาติ (เลือกได้ 1 รายการ) กรณีไม่อยูใ่ นเซ็ท เพิ่ ม 15 บาทต่อท่าน
เครื่องดืม
น้ากระเจี๊ยบ

น้าใบเตย

น้าลาไย

น้าเก๊กฮวย

น้าพั นซ์ทับทิม

น้ากีวี่

น้าแคนตาลูป

น้าพั นซ์บลูฮาวาย

น้าสตรอเบอร์รี่

น้าชามะนาว

น้ามะพร้าว

น้าเสาวรส

น้าตะไคร้

น้ามะตูม

น้าอัญชันมะนาว

เพิ่ มน้า อัดลม +โซดา + น้า แข็งตลอดงาน (กรณีไม่อยูใ่ นเซ็ท เพิ่ ม 45 บาทต่อท่าน)
น้าอัดลม +โซดา+ น้าแข็ง (ตลอดงาน)

ซีโ่ ครงหมูพร้อมทาน (ครึ่งแผง 480 บาท/ชุด , เต็มแผง 680 บาท/ชุด)
่ แผง จานวน…...……………ชุด
ซี่โครงหมูครึง

รสดัง
้ เดิม

รสเผ็ด

รสน้าผึ้ ง

ซี่โครงหมูเต็มแผง

รสดั้งเดิม

รสเผ็ด

รสน้าผึ้ง

จานวน…...……………ชุด
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