
       

 
 

 

               สุรเชษฐ์ (เชษฐ์) โภชนา 
                 โทร.081-944 7879 

 
รายการอาหาร 2,500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
ชุดท่ี 1 

1. เมด็มะม่วงทอด / ทอดมนัปลากราย  
2. ออเดิร์ฟร้อน-เยน็ / ออเดิร์ฟทะเล 
3. หูฉลามเน้ือปูทรงเคร่ือง / หูฉลามน ้าแดง 
4. เน้ือปลากะพงผดัข้ึนฉ่าย / เน้ือปลากะพงผดัเตา้ซ่ี 
5. เป็ดปักก่ิงยา่ง / เป็ดพะโลย้อดผกั 
6. กุง้น่ึงกระเที ยมซีอ๊ิว / ปูทะเล-กุง้อบวุน้เส้น 
7. ไก่ตุ๋นยาจีนใส่เยือ่ไผ ่/ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนใส่เยือ่ไผ ่
8. ขา้วผดัปูหมูหยอง / ขา้วอบสับปะรด / ผดัหม่ีทะเล / หม่ีหยก+หมูแดง 
9. ฟรุ๊ตสลดั / ขา้วเหนียวแปะก๊วย / ทบัทิมกรอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
ชุดท่ี 2 

1. ทอดมนักุง้  
2. ต่ิมซ า 
3. กระเพาะปลาหูฉลา มหมูสับไข่เคม็ แหง้-น ้า / เอน็หมูน ้าแดง 
4. ปลาช่อนลุยสวน / ปลาช่อนดงไพร / ปลาช่อนจกัรพรรด์ิ 
5. เป็ดยดัดอกไมจี้น / เป็ด MK 
6. กุง้อบหน าเล้ียบ / กุง้น่ึงกระเทียมซีอ๊ิว 
7. ตม้ย  ารวมมิตรทะเล / ตม้ย  ากุง้ น ้ าขน้-น ้าใส 
8. ขา้วผดัปูหมูหยอง / ขา้วอบสับปะรด / ผดัหม่ีทะเล / หม่ีหยก+หมูแดง 
9. ฟรุ๊ตสลดั / ขา้วเหนียวแปะก๊วย / ทบัทิมกรอบ 

 
 



 
 

 

 

 
ชุดท่ี 3 

1.  ปอเป๊ียะทอด 
2.  ออเดิร์ฟทะเล 
3.  ปลิงทะเลน ้าแดง / ปลิงทะเลส่ีสีน ้าแดง 
4.  ขาหมูเยอรมนั / ขาหมูสามรส 
5.  ปลาตะไคร้ซอสพริก 
6.  กุง้ผดัยอดมะพร้าวอ่อน / กุง้สามรส / กุง้ผดัผงกะหร่ี 
7.  ตม้โคลง้ปลาช่อนมะขามอ่อน / แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อนทอด 
8.  ขา้วผดัปูหมูหยอง / ขา้วอบสับปะรด / ผดัหม่ีทะเล / หม่ีหยก+หมูแดง 
9.  ฟรุ๊ตสลดั / ขา้วเหนียวแปะก๊วย / ทบัทิมกรอบ 

 
 
 



 
แบบจัดชุดเอง (โต๊ะละ 2,500) 
 

จานที ่1 1. เมด็มะม่วงทอด 
2. ปอเป๊ียะทอด 
3. ทอดมนักุง้ 
4. ทอดมนัปลากราย 

จานที ่2 1. ออเดิร์ฟร้อน-เยน็ 
2. ออเดิร์ฟทะเล 
3. ต่ิมซ า 

จานที ่3 1. กระเพาะปลาหมูสับไข่เคม็ แหง้ หรือ น ้า 
2. ปลิงทะเลส่ีสีน ้าแดง 
3. ปลิงทะเลเน้ือปูทรงเคร่ือง 
4. ปูทะเลอบวุน้เส้น / กุง้อบวุน้เส้น 
5. หูลามเน้ือปูกอ้น-ทรงเคร่ือง 
6. หูฉลามน ้าแดง 
7. เอน็หมูน ้าแดง 

จานที ่4 1. ปลากะพงน่ึงมะนาว / น่ึงขิง / สามรส / ราดน ้าปลา 
2. ปลาช่อนจกัรพรรด์ิ 
3. ปลาช่อนลุยสวน 
4. ปลาตะไคร้ซอสพริก 
5. กะพงน ้ามนัหอย 
6. ลาบปลาช่อนทอด 
7. กะพงฉ่าน ้าปลา 
8. เน้ือปลากะพงผดัข้ึนฉ่าย 
9. เน้ือปลากะพงผดัเตา้ซ่ี 
10. ปลาช่อนดงไพร 

จานที ่5 1. เป็ดอบยอดผกั 
2. เป็ดอบเห็ดหอมยอดผกั 
3. เป็ดเสฉวน 



4. เป็ด MK 
5. เป็ดปักก่ิงยา่ง 
6. เป็ดยดัไส้เก๋าลดั 
7. เป็ดยดัดอกไมจี้น 
8. เป็ดอบเหลา้แดง 
9. เป็ดอบพริกไทยด า 
10. เป็ดทอดซอสพริกไทยด า 
11. ขาหมูอบยอดผกั 
12. ขาหมูทอดเยอรมนั 
13. ขาห่านอบน ้าแดง 

จานที ่6 1. ย  าต่างๆ 
2. ส่ีสีใส้มงักร 
3. กระเพาะปลาผดักุง้ 
4. สลดักุง้ทอด 
5. กุง้สามรส 
6. กุง้ผดัผงกะหร่ี 
7. เป๋าฮ้ือน ้าแดง 
8. ผดัส่ีสหายเน้ือปู 
9. กุง้ผดัเห็ดหอม 

จานที ่7 1. ไก่ตุ๋นยาจีนใส่เยือ่ไผ ่
2. ตม้ย  ารวมมิตรทะเล 
3. ตม้ย  ากุง้ น ้าขน้-น ้าใส 
4. เป็ดตุ๋นมะนาวดองเยือ่ไผ ่
5. แกงจิดเก่ียมฉ่ายกระเพาะหมู 
6. ซ่ีโครงหมูเยือ่ไผเ่ห็ดหอม 
7. ซ่ีโครงตม้แซบกระดูกหมูอ่อน 
8. แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อนทอด 

จานที ่8 1. ขา้วผดัปู / ขา้วผดักุง้ 
2. ผดัหม่ีฮ่องกง 
3. ขา้วผดัสับปะรด 
4. ขา้วผดัปูหมูหยอง 
5. หม่ีหยก+หมูแดง 



จานที ่9 6. ฟรุ๊ตสลดั 
7. ผลไมล้อยแกว้ 
8. แปะก๊วยร้อน-เยน็ 
9. บวัลอยน ้าขิงแปะก๊วย 
10. เงาะไส้สับปะรด 
11. โหงวก๊วยเยน็ 
12. ทบัทิมกรอบ 

 
 
 
 
 
 


