สุ รเชษฐ์ (เชษฐ์ ) โภชนา
โทร.081-944 7879
รายการอาหาร 2,000

ชุดที่ 1
1. เม็ดมะม่วงทอด / ยำถัว่ ทอด+ข้ำวเกรี ยบ / ปอเปี๊ ยะทอด
2. ออเดิร์ฟร้อน-เย็น
3. กระเพำะปลำเนื้ อปูกอ้ น
4. เจ็ดเซี ยนน้ ำแดง
5. เป็ ดปั กกิ่งย่ำง / เป็ ดพะโล้ยอดผัก
6. ปลำกะพงนึ่งมะนำว / นึ่งขิง / สำมรส / รำดน้ ำปลำ
7. สี่ สีแกงจืด / กระดูกหมูต๋ ุนยำจีน
8. ข้ำวผัดปู / ข้ำวห่ อใบบัว / ผัดหมี่ฮ่องกง
9. ฟรุ๊ ตสลัด / ข้ำวเหนียวแปะก๊วย / ทับ

ชุดที่ 2
1. เม็ดมะม่วงทอด / ยำถัว่ ทอด+ข้ำวเกรี ยบ / ปอเปี๊ ยะทอด
2. ติ่มซำ
3. กระเพำะปลำผัดกุง้
4. เป็ ดยัดไส้เก๋ ำลัด / เป็ ดทอดซอสพริ กไทยดำ
5. กะพงสี่ สีหม้อไฟ
6. กุง้ อบหนำเลี้ยบ / กุง้ นึ่งกระเทียมซี อิ๊ว
7. แกงส้มแป๊ ะซะปลำช่อนทอด
8. ข้ำวผัดปู / ข้ำวห่ อใบบัว / ผัดหมี่ฮ่องกง
9. ฟรุ๊ ตสลัด / ข้ำวเหนียวแปะก๊วย / ทับทิมกรอบ

ชุดที่ 3
1. เม็ดมะม่วงทอด / ยำถัว่ ทอด+ข้ำวเกรี ยบ / ปอเปี๊ ยะทอด
2. ออเดิร์ฟทะเล
3. กระเพำะปลำหมูสับไข่เค็ม แห้ง หรื อ น้ ำ
4. ขำหมูเยอรมัน / ขำหมูสำมรส
5. ปลำตะไคร้ซอสพริ ก
6. กุง้ ผัดยอดมะพร้ำวอ่อน / กุง้ สำมรส
7. ต้มแซบกระดูกหมูอ่อน+เอ็นหมู
8. ข้ำวผัดปู / ข้ำวห่ อใบบัว / ผัดหมี่ฮ่องกง
9. ฟรุ๊ ตสลัด / ข้ำวเหนียวแปะก๊วย / ทับทิมกรอบ

แบบจัดชุ ดเอง (โต๊ ะละ 2,000)
จานที่ 1

1. ยำถัว่ ทอด+ข้ำวเกรี ยบ
2. เม็ดมะม่วงทอด

จานที่ 2

1. ออเดิร์ฟร้อน-เย็น
2. ออเดิร์ฟทะเล
3. ติ่มซำ

จานที่ 3

1. กระเพำะปลำหมูสับไข่เค็ม แห้ง หรื อ น้ ำ
2. ปูทะเลอบวุน้ เส้น / กุง้ อบวุน้ เส้น
3. กระเพำะปลำเนื้อปูกอ้ น

จานที่ 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปลำกะพงนึ่งมะนำว / นึ่งขิง / สำมรส / รำดน้ ำปลำ
ปลำช่อนจักรพรรดิ์
ปลำช่อนลุยสวน
ปลำตะไคร้ซอสพริ ก
กะพงน้ ำมันหอย
ลำบปลำช่อนทอด
กะพงฉ่ำน้ ำปลำ
เนื้อปลำกะพงผัดขึ้นฉ่ำย
เนื้อปลำกะพงผัดเต้ำซี่
ปลำช่อนดงไพร

จานที่ 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เป็ ดอบยอดผัก
เป็ ดอบเห็ดหอมยอดผัก
เป็ ดเสฉวน
เป็ ดยัดไส้เก๋ ำลัด
เป็ ดยัดดอกไม้จีน
เป็ ดอบเหล้ำแดง
เป็ ดอบพริ กไทยดำ
เป็ ดทอดซอสพริ กไทยดำ
ขำหมูอบยอดผัก
ขำหมูทอดเยอรมัน

จานที่ 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ยำต่ำงๆ
สี่ สีใส้มงั กร
กระเพำะปลำผัดกุง้
สลัดกุง้ ทอด
กุง้ สำมรส
กุง้ ผัดผงกะหรี่
กุง้ นึ่งกระเทียมซี อิ๊ว
เป๋ ำฮื้อน้ ำแดง
ผัดสี่ สหำยเนื้อปู
กุง้ ผัดเห็ดหอม

จานที่ 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

น่องไไก่ต๋ ุนยำจีนใส่ เยือ่ ไผ่
ต้มยำรวมมิตรทะเล
ต้มยำกุง้ น้ ำข้น-น้ ำใส
เป็ ดตุ๋นมะนำวดองเยือ่ ไผ่
ต้มส้มปลำหมีกสอดไส้
แกงจืดเกี่ยมฉ่ำยกระเพำะหมู
ซี่ โครงหมูเยือ่ ไผ่เห็ดหอม
ซี่ โครงต้มแซบกระดูกหมูอ่อน
แกงส้มแป๊ ะซะปลำช่อนทอด

จานที่ 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้ำวผัดปู / ข้ำวผัดกุง้
ผัดหมี่ฮ่องกง
ข้ำวอบสับปะรด
ข้ำวผัดสับปะรด
ข้ำวผัดปูหมูหยอง
หมี่หยก+หมูแดง

จานที่ 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฟรุ๊ ตสลัด
ผลไม้ลอยแก้ว
แปะก๊วยร้อน-เย็น
บัวลอยน้ ำขิงแปะก๊วย
เงำะไส้สับปะรด
โหงวก๊วยเย็น
ทับทิมกรอบ

