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รายการอาหาร ของว่าง บาร์ บีควิ ฟองดูและเครื่องดืม่
สวนไทรโยค รี สอร์ท ยินดีนำเสนอ รำยกำรอำหำร ของว่ำง พร้อมชุดบำร์บีคิวและเครื่ องดื่มใน
รำคำพิเศษ ลูกค้ำทุกท่ำนสำมำรถเลือกรำยกำรและจำนวน โดยสัง่ ซื้อล่วงหน้ำจำกสำนักงำนกรุ งเทพ ก่อน
เดินทำง เพื่อเสริ มในรำยกำรท่องเที่ยวที่ได้จองไว้กบั สวนไทรโยค รี สอร์ท (รำคำจัดซื้อล่วงหน้ำ จำก
สำนักงำนจะถูกกว่ำรี สอร์ท 10% - 30%)
ชื่อผูจ้ อง......................................
วันที่เช็คอินท์..............................
เวลำ............................................

ชื่อคณะ ............................. เบอร์ติดต่อ.................................
วันที่เช็คเอำท์……………. รำยกำรที่สงั่ ใช้วนั ที่...................
จัดเตรี ยม ณ บริ เวณ……………………………………………...

หมวดที่ 1 รายการอาหารและของว่าง ( *** หากยอดรวมสั่ งซื้อมากกว่า 2,000 บาท จะได้ รับส่ วนลด 10%)
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
1. ปลารากกล้วยทอด (ราดน้ ายา/ทรงเครื่ อง)
ราคา 120 บาท จานวน.......จาน ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
2. ปลาแรดทอด (ราดน้ าปลา/กระเทียม)
ราคา - บาท จานวน.......จาน ราคา 200 บาท จานวน.......จาน
3. ปลาคังน้ าพุร้อน (ลวกจิ้มสมุนไพร)
ราคา 120 บาท จานวน.......จาน ราคา 200 บาท จานวน.......จาน
4. ปลาคังผัดฉ่า
ราคา 120 บาท จานวน.......จาน ราคา 200 บาท จานวน.......จาน
5. ต้มโคล้งปลาคัง
ราคา 120 บาท จานวน.......ถ้วย ราคา 200 บาท จานวน.......หม้อไฟ
6. ต้มยาปลาคัง
ราคา 120 บาท จานวน.......ถ้วย ราคา 200 บาท จานวน.......หม้อไฟ
7. ยาสาวไทรโยค (น้ ายาซี ฟู๊ด) ราคา 100 บาท จานวน.......ถ้วย ราคา 200 บาท จานวน.......หม้อไฟ
8. ยาเชลยศึก (น้ ายาน้ าพริ กเผา) ราคา 100 บาท จานวน.......จาน ราคา 200 บาท จานวน.......จาน
9. ยาวุน้ เส้นท่าเรื อ
ราคา 100 บาท จานวน.......จาน ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
10. ยาไข่เยีย่ วม้า
ราคา 80 บาท จานวน.......จาน ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
11. หมูมะนาว
ราคา 100 บาท จานวน.......จาน ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
12. แกงป่ าสวนไทรโยค
ราคา 80 บาท จานวน.......ถ้วย ราคา 150 บาท จานวน.......หม้อไฟ
13. ผัดฉ่าทะเลรวมมิตร
ราคา 120 บาท จานวน.......จาน ราคา 200 บาท จานวน.......จาน
14. ลาบหมูหอมเจียว
ราคา 120 บาท จานวน.......จาน ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
15. รวมมิตรชุปแป้ งทอด
ราคา 100 บาท จานวน.......จาน ราคา 200 บาท จานวน.......จาน
16. บล็อคโคลี่ผดั กุง้
ราคา 100 บาท จานวน.......จาน ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ฉู่ฉี่ปลากด
ราคา 80 บาท
หมูป่าผัดเผ็ด
ราคา 100 บาท
ปลาทับทิมผัดคื่นฉ่าย
ราคา 120 บาท
ฟักไก่ต๋ ุนมะนาวดอง
ราคา 80 บาท
น้ าพริ กปลาดุก
ราคา 80 บาท
ไก่ควั่ เกลือ
ราคา 120 บาท
แกงส้มผักรวม / ชะอมไข่ / มะละกอ กุง้ สด
ราคา 120 บาท
หมูแดดเดียว
ราคา 100 บาท
ข้าวผัดหมู/ไก่/กุง้
ราคา 60 บาท
ถัว่ ลิสงทอด
ราคา 60 บาท
เม็ดมะม่วงคัว่ เกลือ
ราคา 100 บาท
เฟรนช์ฟราย
ราคา 80 บาท
ข้าวเกรี ยบ
ราคา 60 บาท
ข้าวสวย (โถ)
ราคา 70 บาท
ผลไม้รวมมิตร
ราคา 70 บาท
รวมมิตรลอยแก้ว (วุน้ มะพร้าว/ถัว่ แดง/แห้ว)
ราคา 35 บาท
เงาะ / ลูกตาล ลอยแก้ว
ราคา 35 บาท
ลิ้นจี่ / สละ ลอยแก้ว
ราคา 40 บาท
พีชลอยแก้ว (รายการแนะนา)ราคา 50 บาท
บัวลอยน้ าขิง
ราคา 35 บาท

จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

200
150
180
150
120
150

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......หม้อไฟ
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน

จานวน.......ถ้วย
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......โถ
จานวน.......จาน

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

180
200
180
120
200
150
120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน.......หม้อไฟ
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน
จานวน.......จาน

จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

ราคา 150 บาท จานวน.......จาน
120
120
150
180
120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย
จานวน.......ถ้วย

หมวดที่ 1 รวมเงิน...........................................บาท
หมวดที่ 2 บาร์ บีคิว ฟองดู ( *** หากยอดรวมสั่ งซื้อมากกว่า 2,000 บาท จะได้ รับส่ วนลด 10%)
2.1 รายการบาร์บีคิวทุกรายการ บริ การล้างทาความสะอาดและจัดในถาดอย่างดีพร้อมสาหรับการปิ้ งย่าง
2.2 รายการฟองดูทุกรายการบริ การล้างทาความสะอาด หัน่ และหมักจัดในถาดอย่างดีพร้อมสาหรับการทอด
(ลูกค้าเป็ นผูเ้ สี ยบไม้และทอด)
2.3 ลูกค้าท่านใดสั่งบาร์ บีคิวหรื อฟองดู เกิน 2,000 บาท ทางสวนไทรโยค รี สอร์ท ยินดีอภินนั ทนาการเตาบาร์
บีคิวพร้อมน้ าจิ้มหรื อเตาชุดทอดฟองดูพร้อมมายองเนส ตามปริ มาณการสั่ง
2.4 เตาบาร์ บีคิวและชุดเตาสาหรับทอดฟองดู จัดเตรี ยมให้ที่บริ เวณสนามหญ้าและเรื อนอาหารเท่านั้น
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ชุดละ
จานวน
1. ไก่หมักบาร์บีคิว เสี ยบไม้พร้อมพริ กหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไม้ละ 25 บาท
............
2. หมูหมักบาร์ บีคิวเสี ยบไม้พร้อมพริ กหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไม้ละ 30 บาท
............
3. คอหมูหมักบาร์บีคิวเสี ยบไม้พร้อมพริ กหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไม้ละ30 บาท
............
4. เนื้อหมักบาร์ บีคิวเสี ยบไม้พร้อมพริ กหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไม้ละ 35 บาท
............
5. คอหมูหมักชิ้นใหญ่ พร้อมน้ าจิ้มแจ่ว
250 บาท / 1 กิโล
............
6. เนื้อหมักหมักชิ้นใหญ่ พร้อมน้ าจิ้มแจ่ว
300 บาท / 1 กิโล
............
7. ปลาหมึก
300 บาท / 1 กิโล
............
8. หอยแครง
120 บาท / 1 กิโล
............
9. หอยแมลงภู่
120 บาท / 1 กิโล
............
10. กุง้ กุลาดา
350 บาท / 1 กิโล
............
11. กุง้ แม่น้ า (ขนาด 15-18 ตัว / 1 กิโลกรัม)
400 บาท / 1 กิโล
............
12. กุง้ ลายเสื อ
800 บาท / 1 กิโล
............
13. ปูมา้
400 บาท / 1 กิโล
............
14. ชุดผักบาร์บีคิว ขนาดเล็ก
100 บาท / ทานได้ 4-6 ท่าน ............
15. ชุดผักบาร์บีคิว ขนาดใหญ่
200 บาท / ทานได้ 8-10 ท่าน ............
16. ไก่หมักสู ตรฟองดู แพผาผึ้ง รี สอร์ ท
200 บาท / 1 กิโล
............
17. หมูหมักสู ตรฟองดู แพผาผึ้ง รี สอร์ ท
250 บาท / 1 กิโล
............
18. เนื้อหมักสู ตรฟองดู แพผาผึ้ง รี สอร์ ท
300 บาท / 1 กิโล
............
19. ชุดเตาพร้อมกระทะทองเหลืองอย่างดี สาหรับทอดฟองดู พร้อมน้ าจิ้มมายองเนส 500 บาท ..........
( เทคนิคในการทานฟองดู 1.รอน้ ามันเดือด 2.ใช้ไม้เสี ยบเนื้อสัตว์ทีละ 1 ชิ้น 3.นาเนื้อสัตว์ลงไปทอดใน
น้ ามัน 4.รอดูฟองที่เกิดจากฟองดูจนสุ ก 5.นาขึ้นมาจิ้มกับมายองเนสสู ตรพิเศษพร้อมรับประทาน )
20. เตาบาร์บีคิวขนาดเล็ก พร้อมถ่าน
500 บาท
............
(เตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 cm.พร้อมถ่านจานวน 1 ถุงเล็ก)
21. เตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่ พร้อมถ่าน
1,000 บาท
............
(เตาขนาด 1 m. x 50 cm. พร้อมถ่านจานวน 1 ถุงใหญ่)
22. น้ าจิ้มซีฟู๊ด ขนาดเล็ก (1/2 ลิตร)
150 บาท
............
23. น้ าจิม้ ซีฟู๊ด ขนาดใหญ่ (1 ลิตร)
250 บาท
............
หมวดที่ 2 รวมเงิน...........................................บาท
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หมวด ที่ 3 เครื่องดื่ม (***หากยอดรวมสั่ งซื้อมากกว่า 2,000 บาท จะได้ รับส่ วนลด 10% , หากยอดรวม
สั่ งซื้อมากกว่า 5,000 บาท จะได้ รับส่ วนลด 15% )
1. โซดาวันเวย์
2. น้ าอัดลมขนาด 1.25 ลิตร (ขวดพลาสติก)
3. น้ าอัดลม กระป๋ อง
4. น้ าเปล่าสิ งห์ เล็ก
5. น้ าเปล่าสิ งห์ กลาง
6. น้ าเปล่าสิ งห์ ใหญ่
7. สปายไวน์คูลเลอร์ (เลือกสี ได้)
8. Blend 285
9. 101 Pipers
10. Rejency แบน
11. Rejency กลม

15
40
20
15
20
30
50
350
480
350
650

บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ขวด
ขวด
กระป๋ อง
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด

12. เบียร์ลีโอ
13. เบียร์ลีโอ สด (พร้อมแก้วพลาสติก)
14. เบียร์สิงห์
15. เบียร์สิงห์ สด (พร้อมแก้วพลาสติก)
16. เบียร์ ไฮเนเก้น
17. น้ าแข็ง ขนาดกลาง (60x30x30x cm)
18. น้ าแข็ง ขนาดใหญ่ (100x50x60x cm)
19. น้ าแข็ง

60
3,900
80
4,900
100
300
500
25

บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /
บาท /

1 ขวด
1 ถัง (30 ลิตร)
1 ขวด
1 ถัง (30 ลิตร)
1 ขวด
1 ถัง
1 ถัง
1 เหยือก

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

หมวดที่ 3 รวมเงิน...........................................บาท

