อาหารกล่ องปิ ดผนึก และ อาหารว่ าง

Set

ราคา

รายละเอียดอาหาร

A

59

บาท

ข้าวหอมมะลิ + กับข้าว 2 อย่าง

B

69

บาท

ข้าวหอมมะลิ + กับข้าว 2 อย่าง (ทะเล)

C

89

บาท

ข้าวชุด วี ไอ พี

D

45

บาท

ข้าวหอมมะลิ + กับข้าว 1 อย่าง หรื อ สลัดกล่อง

E

49

บาท

ขนม 2 ชิ้น + นํ้าผลไม้แท้ 1 กล่องเล็ก

F

25

บาท

ผลไม้สดตามฤดูกาล

G

35

บาท

ขนมหวานไทย

รายละเอียด
 อาหารผลิตตามออเดอร์เท่านั้น จัดส่ งทันทีเมื่อผลิตเสร็ จ ไม่ใส่ วตั ถุกนั เสี ย และผงชูรส
 อาหารบรรจุกล่องพร้อมปิ ดผนึกเครื่ องด้วยเครื่ องจักรอัตโนมัติ ปราศจากการปนเปื้ อน 100%
 เสิ ร์ฟพร้อมช้อนส้อมกระดาษทิชชู่และไม้จิ้มฟัน บรรจุซองปิ ดผนึก
 กรุ ณาสัง่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และ เปิ ด PO มัดจํา 50% สําหรับการยืนยันออเดอร์
 ขั้นตํ่าการผลิต 25 กล่อง / 1 เมนู (สําหรับออเดอร์มากกว่า 300 กล่อง เลือกได้ไม่เกิน 4 เมนู)
 ต้องการนํ้าดื่มตราโซระคะระ
- นํ้าดื่มขวด 600 ml ราคา 7 บาท / ขวด หรื อ นํ้าดื่มขวด 350 ml ราคา 5 บาท / ขวด
- นํ้าดื่มถ้วย 220 ml ราคา 2 บาท / ถ้วย
 ต้องการนํ้าดื่มสมุนไพรธรรมชาติ 100% (เก๊กฮวย ชาดําเย็น มะขาม กระเจี๊ยบ ใบเตยหอม) 500 ml
ราคา 20 บาท / ขวด
 ราคาอาหารและนํ้าดื่มยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 สัง่ อาหาร 50 กล่องขึ้นไป ** ฟรี ค่าบริ การจัดส่ ง
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เมนูอาหารกล่อง (Sealed Meal Box Menu)


Set A

ราคา 59 บาท (ข้ าว + กับข้ าว 2 อย่ าง)
เมนูที่



Set B

เมนูอาหาร

M01

ข้าวหอมมะลิ แหนมผัดไข่ ไก่ผดั เม็ดมะม่วง

M02

ข้าวหอมมะลิ ไก่ทอดกระเทียมพริ กไทย ผัดผักรวมมิตร

M03

ข้าวหอมมะลิ หมูทอดกระเทียม ไก่ซอสกะเพราหวาน

M04

ข้าวหอมมะลิ หมูยอทอด ไก่ผดั เครื่ องแกงพริ กไทยอ่อน

M05

ข้าวหอมมะลิ ไก่ผดั เครื่ องแกงพริ กไทยอ่อน ผัดผักเปรี้ ยวหวาน

M06

ข้าวหอมมะลิ หมูผดั พริ กสด ไก่ผดั เปรี้ ยวหวาน

ราคา 69 บาท (ข้ าว + กับข้ าว 2 อย่ าง) ทะเล
เมนูที่

เมนูอาหาร

M07

ข้าวหอมมะลิ ไก่กระเพรา ผัดผักบล็อกโคลี่กงุ้

M08

ข้าวหอมมะลิ กระเพราทะเล หมูยอทอด

M09

ข้าวหอมมะลิ ไก่ผดั พริ กอ่อน ผักคะน้าปลาเค็ม

M10

ข้าวหอมมะลิ เนื้อปลาผัดซอสเปรี้ ยวหวาน ไก่ทอดแช่น้ าํ ปลา

M11

ข้าวหอมมะลิ ผัดเขียวหวานปลากราย ไก่ทอดกระเทียมพริ กไทย

M12

ข้าวหอมมะลิ ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด ไข่ลูกเขย

M13

ข้าวหอมมะลิ หมูกรอบผัดพริ กถัว่ หน่อไม้ฝรั่งผัดกุง้

M14

ข้าวผัด กุนเชียงทอด ผัดผักบล็อกโคลี่กงุ้

M15

ข้าวหอมมะลิ ปลาสลิดชุบไข่ทอด ไก่พะแนง
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Set C

ราคา 89 บาท ข้ าวหอมมะลิ + กับข้ าวชุด วี ไอ พี
เมนูที่
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40

เมนูอาหาร
ข้าวผัดอเมริ กนั ไข่ดาว ไก่ทอด ไส้กรอกทอด
ข้าวผัดโฮะ (ปลาเค็ม กุง้ ปลาหมึก หมูกรอบและผักคะน้า)
ข้าวผัดนํ้าพริ กลงเรื อ หมูหวาน
ข้าวผัดกุนเชียง ไส้กรอก
ข้าวผัดแกงเขียวหวาน ปลาสลิดทอด
ข้าวผัดต้มยําทะเล
ข้าวคลุกกะปิ หมูหวาน
มักกะโรนีผดั ขี้เมาทะเล
ข้าวสตูไก่หรื อสตูหมู
มักกะโรนีไก่อบ
สปาเกตตี้หมูอบ
สปาเกตตี้ผดั ขี้เมาทะเล
ข้าวผัดแหนม&ไส้กรอก
ข้าวหอมมะลิ แกงกะหรี่ ไก่ ทอดมันปลากราย
ข้าวผัดนํ้าพริ กกะปิ ปลาทูทอด ชะอมทอด
ข้าวหอมมะลิ เต้าหูส้ อดไส้น้ าํ แดง ไข่เยีย่ วม้ากะเพรากรอบ
ข้าวหอมมะลิ ไข่ต๋ ุนทรงเครื่ อง ปลาผัดคื่นช่าย
ข้าวหอมมะลิ ผัดเห็ดออริ นจิและรวมมิตร ลาบปลาหมึกหมูสบั
ข้าวหอมมะลิ ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ไก่เทริ ยากิ
ข้าวหอมมะลิ เต้าหูส้ อดไส้น้ าํ แดง ปลาหมึกยัดไส้ผดั กระเพรา
ข้าวกล้อง ผัดเห็ดรวมมิตร ผลไม้สด
ข้าวหอมมะลิ ผัดผักบล็อกโคลี่กงุ้ ผลไม้สด
คลับแซนวิชไก่ทอด สลัดทูน่า
สเต็กไก่พริ กไทยดํา สลัดไข่ตม้
สเต็กหมูซอสเห็ดหอม สลัดผักสด
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Set C

ราคา 89 บาท ข้ าวหอมมะลิ + กับข้ าวชุด วี ไอ พี (ต่ อ)
เมนูที่
M41
M42
M43
M44
M45
M46



Set D

เมนูอาหาร
ข้าวผัดกะเพราปลาสลิด
ข้าวแกงกะหรี่ หมูทอดสู ตรญี่ปุ่น
ยากิโซบะ ปลาหมึกทอด
ข้าวหน้าหมูทอด (คัตสึ ดง้ )
ข้าวหน้าไก่ทอด
ข้าวแกงพะแนงไก่ มะเขือพวง

ราคา 45 บาท (ข้ าว + กับข้ าว 1 อย่ าง) หรื อสลัดกล่ อง
เมนูที่

รายการ

M47

ข้าวหอมมะลิ ไข่เจียวหมูสบั ทรงเครื่ อง

M48

ข้าวหอมมะลิ ผัดกระเพราหมูสบั

M49

ข้าวหอมมะลิ ผัดพริ กแกงหมู

M50

ข้าวหอมมะลิ ไก่ผดั ผงกระหรี่

M51

สลัดซีซ่าร์

M52

บะหมี่เย็นญี่ปุ่น

M53

ยําสาหร่ าย
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 ขนมหวาน และ ผลไม้
เมนูที่

รายการ

ราคา

D01

ผลไม้สดรวมตามฤดูกาล

30 บาท / กล่อง

D02

สาคูแคนตาลูปนมสด

35 บาท / กล่อง

D03

บัวลอยเผือก

35 บาท / กล่อง
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เมนูอาหารว่ าง (Snack Box Menu)


Set E

ราคา 49 บาท (ขนม 2 ชิ้น + นํา้ ผลไม้ แท้ 100% 1 กล่ องเล็ก)

ทูน่าโคน
ขนมปั งพิชซา่
ขนมปั งเนยสด
ี
ขนมปั งแฮมชส
พัฟทูน่า
ครั วซองค์เนยสด
แฮมครั วซองค์
ครั วซองค์แซนวิชไก่อบ

ขนมว่างคาว
พิซซา่ โคน
ขนมปั งซอสเซสไก่มายองเนส
ขนมปั งทูน่า
พัฟเห็ด
พัฟไก่
ครั วซองค์งาดํา
ครั วซองค์แซนวิชทูน่า
ครั วซองค์แซนวิชไก่

ิ นามอนทวิสต์
ชน
ี
ขนมปั งผักโขมชส
ขนมปั งไก่หยอง
้
พัฟไสกรอกไก่
ครั วซองค์มาการีน
ครั วซองค์แซนวิชแฮม
ครั วซองค์แซนวิชผัก
ี
ครั วซองค์แซนวิชแฮมชส

มอคค่าอัลมอนด์เค ้ก
ิ
เค ้กช็อ คโกแลตชพ
โอริโอเค ้ก
อัลมอนด์เมอแรงค์เค ้ก
มัฟฟิ่ นช็อ คโกแลต
เดนิชคอฟฟี่
เดนิชเงาะ
้
เดนิชมินินาร่าไสกรอก
มาเบิล
้ เค ้ก
ทองหยิบ, ทองหยอด, เม็ ดขนุน

ขนมว่า งหวาน
เค ้กกาแฟ
เค ้กช็อ คโกแลตอัลมอนด์
เค ้กสม้
คอฟฟี่ คาราเมลเค ้ก
มัฟฟิ่ นบลูเบอรี่
เดนิชพีช
เดนิชลิน
้ จี่
เดนิชสัปปะรด
บัตเตอร์เค ้ก
ฝอยทอง

เค ้กใบเตย
เค ้กวนิลาไวท์ช็อ ค
ท๊อ ฟฟี่ เค ้ก
แบล็คฟอเรสเค ้ก
มัฟฟิ่ นสตรอเบอรี่
เดนิชลูกเกด
ิ นามอน
เดนิชชน
บัตเตอร์กาแฟเค ้ก
ี เค ้ก
บานาน่าชส
ั้
ขนมชน
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