
 
 

 

 

               สุรเชษฐ์ (เชษฐ์) โภชนา 
                 โทร.081-944 7879 

 
รายการอาหาร ราคา 4,000 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อาหารเซตท่ี 1 
 

1. เมด็มะม่วงหิมพานตอ์บเกลือ 
2. ออเดิร์ฟฮ่องกง 
3. หูฉลามน ้าแดงปูกอ้น 
4. ปลิงทะเลน ้าแดง 
5. หน่อไมท้ะเลขาห่าน 
6. ปลาเต๋าเตย้น่ึงบ๊วย 
7. ขา้วผดัปูทะเล 
8. หวัปลาหมอ้ไฟเผอืก 
9. แปะก๊วยบวัลอยน ้าขิง 

 

 

 

 



              
 

อาหารเซตท่ี 2 
 

1. เฟรนชฟ์รายทอด 
2. ออเดิร์ฟทะเล 
3. กระเพาะปลาน ้าแดงปูกอ้น 
4. เป็ดปักก่ิง+เน้ือเป็ดผดัพริกไทยด า 
5. สลดัปูน่ิม 
6. ปลาหิมะน่ึงซีอ๊ิว 
7. โกยซ่ีหม่ีราดหนา้ปู 
8. เห็ดหอมตุ๋นเยือ่ไผ ่
9. โอนีแปะก๊วย 

 
 

 

 

 



                    
               

                   

     อาหารเซตท่ี 3 
 

1. ส่ีสีสอดไส้มงักร+จ๊อปู  
2. ออเดิร์ฟ 4 จาน 
3. หูฉลามสดใส่เน้ือปูกอ้น 
4. ทะเลอบวุน้เส้น 
5. กุง้สามรสทรงเคร่ือง 
6. ปลาแซลมอนย  ามะม่วง 
7. ขา้วอบหน าเลียบ 
8. เยน็ตาโฟหมอ้ไฟ 
9. แปะก๊วยนมสด 

 

 

 

 



        
        

อาหารเซตท่ี 4 

1. สลดักุง้ทอด  

2. ออเดิร์ฟทะเลรวม+น ้าจ้ิมซีฟู้ด 

3. หูฉลามใหญ่เน้ือปูกอ้น 

4. ย  าใหญ่ทะเลรวม 

5. ปลากะพงทอดน ้าปลา+น ้าย  ามะม่วงเปร้ียว / ปลากะพงทอดสมุนไพร 

6. เป็ดกรอบกีตา้  

7. ขา้วผดัปูทรงเคร่ือง 

8. ตม้ย  ารวมทะเลเดือนน ้าขน้ / น ้ าใส 

9. สตอร์เบอร่ีลอยแกว้ 

 
 

 

 

 



แบบจัดชุดเอง (โต๊ะละ 4,000) 

จานที ่1 1. เมด็มะม่วงหิมพานตอ์บเกลือ 
2. เฟรนชฟ์รายทอด 
3. ส่ีสีสอดไส้มงักร+จ๊อปู  
4. สลดักุง้ทอด  
5. ป๊อเปียะรวม  

จานที ่2 1. ออเดิร์ฟฮ่องกง 
2. ออเดิร์ฟทะเล 
3. ออเดิร์ฟ 4 จาน 
4. ออเดิร์ฟทะเลรวม+น ้าจ้ิมซีฟู้ด 

จานที ่3 1. หูฉลามน ้าแดงปูกอ้น 
2. กระเพาะปลาน ้าแดงปูกอ้น 
3. หูฉลามสดใส่เน้ือปูกอ้น 
4. ปลิงทะเลเน้ือปูทรงเคร่ือง 

จานที ่4 1. ปลากะพงน่ึงมะนาว / น่ึงขิง / สามรส / ราดน ้าปลา 
2. ปลาแซลม่อนน่ึงซีอ๊ิว 
3. ปลาหิมะน่ึงซีอ๊ิว 
4. ปลาตะไคร้ซอสพริก 
5. กะพงน ้ามนัหอย/ ผดัข้ึนฉ่าย / ผดัเตา้ซ่ี 
6. ปลาเต๋าเตย้น่ึงบ๊วย / น่ึงซีอ๊ิว 

จานที ่5 1. หน่อไมท้ะเลขาห่าน 
2. สลดัปูน่ิม 
3. กุง้สามรสทรงเคร่ือง 
4. ปูน่ิมซอสมะขาม 
5. เป็ด MK 
6. เป็ดปักก่ิงยา่ง / เป็ดกรอบกีตา้ 
7. ขาหมูทอดหนงักรอบ 
8. ย  าเป๋าฮ้ือ 



9. เป็ดอบพริกไทยด า 
10. ย  าโหงวก๊วยรังนก 

จานที ่6 1. ปลาแซลม่อนย  ามะม่วง 
2. ย  าใหญ่ทะเลสด 
3. ย  าแมงกระพรุนน ้ามนังา 
4. สลดักุง้ทอด 
5. ย  ากุง้ใหญ่หลากสี 
6. กุง้ผดัผงกะหร่ี 
7. เป๋าฮ้ือน ้าแดง 
8. ผดัส่ีสหายเน้ือปู 
9. กุง้ผดัเห็ดหอม 

จานที ่7 1. ตม้ย  ารวมมิตรทะเล 
2. ตม้ย  ากุง้ น ้าขน้-น ้าใส 
3. เป็ดตุ๋นมะนาวดองเยือ่ไผ่ 
4. ตม้ส้มปลาหมึกสอดไส้ 
5. ส่ีสีหมอ้ไฟ / สามเซียนตุ๋น(หมู + เป็ด +ไก่) 
6. สุก้ีหมอ้ไฟ / เยน็ตาโฟหมอ้ไฟ 
7. หวัหลาหมอ้ไฟเผอืก 
8. หน่อไมก้ระป๋องน่ึงไข่นก 

จานที ่8 1. ขา้วผดัปู / ขา้วผดักุง้ 
2. ผดัหม่ีฮ่องกง 
3. ขา้วอบใบบวั 
4. ขา้วอบหน าเล๊ียบ 
5. หม่ีหยก+หมูแดง 
6. โก๊ยซ่ีหม่ีราดหนา้ปู 
7. สตอร์เบอร่ีลอยแกว้ 



 
 
 
 
 

 

 

จานที ่9 1. แปะก๊วยบวัลอยน ้าขิง 
2. แปะก๊วยนมสด 
3. แปะก๊วยน ้าใสร้อน-เยน็ 
4. แปะก๊วยสาคูแคนตาลูป 
5. แปะก๊วยราดเผอืก 
6. โหงวก๊วยเยน็ 
7. แปะก๊วยมะพร้าวอ่อน 


