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• ฟร!ี คา่เดนิทาง กทม. และ ปรมิณฑล ตจว.โตะ๊ไดจ้ำานวน ก็ฟร!ี คา่เดนิทางเหมอืนกนั 

• แถมฟรอีกี 1 โตะ๊ทันท!ี! ทกุๆ การสัง่ 20 โตะ๊ ราคาเดยีวกนั 

• ฟร!ี บรกิารจัดอาหารถวาย พระพทุธ เจา้ที ่ศาล ฯลฯ (จัดเป็นถว้ยเล็ก) 

• ฟร!ี ผา้คลมุโตะ๊ ผา้คลมุเกา้อี ้โบวผ์กู สวยงาม สะอาด ทกุราคา ทกุโตะ๊ 

• ฟร!ี แกว้ และกระตกินำ้าแข็งตามโตะ๊ กรณีลกูคา้มไิดส้ัง่ชดุนำ้ากบัทางรา้น 

• จรงิใจบรกิาร อาหารเลอืกได ้มชีมิอาหาร กอ่นตัดสนิใจ โดยเชฟผูม้ปีระสบการณ์ 

• มงีานจัดทกุอาทติยไ์ปชมิ ไปดโูตะ๊กอ่นตัดสนิใจ 

• มงีานจัดทกุสปัดาห ์สนใจมาชมิอาหารใกล ้ๆ  บา้นลกูคา้ได ้

• อาหารเต็มจาน สามารถทานได ้9-10 คน ไมต่อ้งกลวัวา่ไมอ่ิม่ 

• รับงานเลีย้งพระเชา้ รา้นอืน่ไมรั่บ เรารับบรกิารครับ 

• ราคาตายตัว (NO VAT) ไมบ่วกเพิม่ และไมม่เีงือ่นไขหลบซอ่น 

• เมนูอาหาร สลับปรับเปลีย่นไดใ้นราคทีต่ำ่า้กวา่

ส ัง่จำานวน 100 โตะ๊ข ึน้ไป ราคาอาหารเร ิม่ต ัง้แตชุ่ด 1,100 บาทขึน้ไป

ส่ังจำำนวน 80 โต๊ะข้ึนไป รำคำอำหำรเริ่มต้ังแต่ชุด 1,200 บำทขึ้นไป

ส่ังจำำนวน 30 โต๊ะข้ึนไป รำคำอำหำรเริ่มต้ังแต่ชุด 1,300 บำทขึ้นไป

ส่ังจำำนวน 20 โต๊ะข้ึนไป รำคำอำหำรเริ่มต้ังแต่ชุด 1,400 บำทขึ้นไป

ส่ังจำำนวน 10-14 โต๊ะข้ึนไป รำคำอำหำรเริ่มต้ังแต่ชุด 1,500 บำท(ชุด A)ข้ึนไป

ส่ังจำำนวน 15 โต๊ะข้ึนไป รำคำอำหำรเริ่มต้ังแต่ชุด 1,500 บำท(ชุด B)ข้ึนไป

ส่ัง 5- 9 โต๊ะ รำคำอำหำรเริมต้นที่ 2,500 บำทขึ้นไป

ส่ัง 5-9 โต๊ะ รำคำ 2,500 บำทขึ้นไปทีมีอำหำร 10 อย่ำงมีค่ำส่งเพ่ิม 2 พัน 

สถำนที่จัดงำน เป็นอำคำรสูง เกิน 1 ช้ัน  หรือซอยแคบ กรุณำแจ้งล่วงหน้ำด้วยนะครับ

รำยกำร เครื่องหมำย (,) เลือกเพียง 1 อย่ำง รำคำยังไม่รวมเครื่องดื่ม รำคำดังกล่ำว รวมทุกอย่ำงแล้ว มี
โต๊ะ เก้ำอี้ จำน ถ้วย ช้อน ตะเกียบ ผ้ำคลุมโต๊ะ ผ้ำคลุมเก้ำอี้ โต็ะมีผ้ำคลุม เก้ำอี้มีโบว์ผูก สวยงำม 
สะอำด จัดแบบน้ีทุกรำคำ พร้อมบริกำรเสริฟอำหำร

http://www.newpochana.com/


โตะ๊ 1,100 บาท (ข ัน้ตำา่ 60 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ถัว ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง
จานที ่4 :ปลาทับทมิทอดยำามะมว่ง, ปลาทับทมิสามรส, ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, 
ปลาทับทมิทอดนำ้าปลา
จานที ่5:ขา้วผัดป,ู ขา้วผัดไก,่ ขา้วผัดหมู
จานที ่6 :ตม้ยำาทะเลนำ้าขน้รวมมติร, แกงสม้ผักรวม, เห็ดหอมตุน๋เยือ่ไผ่
จานที ่7 :เงาลอยแกว้, ขา้วเหนยีวเผอืก, รวมมติรไทย, เตา้ฮวยฟรตุสลดั

โตะ๊ 1,200 บาท (ข ัน้ตำา่ 40 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ถั่ว ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :ไกอ่บนำ้าผึง้, กุง้อบวุน้เสน้, ยำาสามกรอบ, เป็ดอบยอดผัก
จานที ่4 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง, กระเพาะปลาผดแหง
จานที ่5 :ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, ปลาทับทมิทอดกรอบ, ปลาทับทมิทอดสมนุไพร
จานที ่6:ขา้วผัดป,ู ขา้วผัดหม,ู ขา้วผัดไก,่ ขา้วผัดกนุเชยีง
จานที ่7 :ตม้ยำารวมมติร, เห็ดหอมตุน๋เยือ่ไผ,่ แกงจดืเตา้หูส้าหรา่ย
จานที ่8 :โอนแีปะกว๊ยกะทสิด, เงาะลอยแกว้, ลิน้จีล่อยแกว้, เตา้ฮวยฟรตุสลดั

โตะ๊ 1,300 บาท (ข ัน้ตำา่ 30 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ถั่ว ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง, กระเพาะปลาผดแหง
จานที ่4 :เป็ดยัดไสห้น่อไมจ้นี, เป็ดอบยอดผัก, ไกย่ัดไสห้น่อไมจ้นี
จานที ่5 :ยำาทะเล, ยำาสามกรอบ, กุง้อบวุน้เสน้, สลดักุง้ทอด
จานที ่6 :ปลาทับทมิทอดยำามะมว่ง, ปลาทับทมิสามรส, ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, 
ปลาทับทมิทอดนำ้าปลา, ปลาทับทมิทอดสมนุไพร
จานที ่7 :ขา้วผัดปไูสก้รอก, ขา้วผัดป,ู ผัดหมีฮ่อ่งกง
จานที ่8 :ตม้ยำารวมมติร, ขาหมตูม้ยำา, แกงสม้แป๊ะซะ, แกงสม้ชะอมไขไ่สกุ่ง้, ซีโ่ครงหมตูุน๋เห็ดหอม
จานที ่9 :วุน้มะพรา้วออ่น, ขา้วเหนยีวเผอืก, รวมมติรไทย, ฟรตุสลัด, เงาะลอยแกว้

โตะ๊ 1,400 บาท (ข ัน้ตำา่ 20 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ+ถ่ัวโกแ๋ก่
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ขนมจบี ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง
จานที ่4 :ยำาสามกรอบ, ยำาหมยูา่ง, ยำาทะเล, สลดัปลาทพิย,์ สลดักุง้ทอด
จานที ่5 :ขาหมอูบยอดผัก, หมมูะนาว, เป็ดยัดไสด้อกไมจ้นี, ขาหมสูามรส, ขาหมยูอดผัก
จานที ่6 :ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมิ 3 รส, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, ปลาทับทมิทอดนำ้าปลา, ปลา
ทบัทมิทอดยำามะมว่ง
จานที ่7 :กระดกูหมตูุน๋เห็ดหอมเยือ่ไผ่, ไกตุ่น่เห็ดหอมยาจนี, ตม้ยำารวมมติรนำ้าขน้, ตม้ยำาขาหม,ู 
แกงสม้แป๊ะซะ,ตม้แซบ่กระดกูออ่นหมู



จานที ่8 :ขา้วผัดทรงเครือ่ง, ขา้วผัดปโูรยหมหูยอง, ขา้วผัดปู
จานที ่9 :เงาะลอยแกว้, ลิน้จีล่อยแกว้, ขา้วเหนยีวเผอืก, วุน้รวมมติรหวานเย็น, ฟรตุสลัดนมสด, รวม
มติรไทย

โตะ๊ 1,500 บาท ชุด A (ส ัง่ 10-14 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ – ถ่ัวโกแ๋ก่
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ขนมจบี ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง, กระเพาะปลาผัดแหง้
จานที ่4 :เป็ดยัดไสห้น่อไมจ้นี, เป็ดอบยอดผัก, ยำาสามกรอบ, กุง้อบวุน้เสน้, ไกผ่ัดเม็ดมะมว่ง
จานที ่5 :ปลาทับทมิทอดยำามะมว่ง, ปลาทับทมิสามรส, ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, 
ปลาทับทมิทอดนำ้าปลา
จานที ่6 :ขา้วผัดปไูสก้รอก, ขา้วผัดป,ู ขา้วผัดไก,่ ขา้วผัดหมู
จานที ่7 :ตม้ยำารวมมติร, ตม้ยำาปลาดอลลี,่ แกงสม้ชะอมไขท่อดใสกุ่ง้, กระดกูหมตูุน๋เห็ดหอมเยือ่ไผ่
จานที ่8 :วุน้มะพรา้วออ่น, ขา้วเหนยีวเผอืก, รวมมติรไทย, ฟรตุสลัด

โตะ๊ 1,500 บาท ชุด B (ข ัน้ตำา่ 15 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ – ถ่ัวโกแ๋ก่
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ขนมจบี ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง, กระเพาะปลาผัดแหง้
จานที ่4 :เป็ดยัดไสห้น่อไมจ้นี, เป็ดอบยอดผัก, ไกน่ึง่ขงิ, ไกอ่บซอส ไกผ่ัดเม็ดมะมว่ง
จานที ่5 :ยำาทะเล, ยำาสามกรอบ,ยกนเชยง, ยหมยาง, กุง้อบวุน้เสน้
จานที ่6 :ปลาทับทมิทอดยำามะมว่ง, ปลาทับทมิสามรส, ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, 
ปลาทับทมิทอดนำ้าปลา
จานที ่7 :ขา้วผัดปไูสก้รอก, ขา้วผัดป,ู ขา้วผัดไก,่ ขา้วผัดหมู
จานที ่8 :ตม้ยำารวมมติร, ขาหมตูม้ยำา, แกงจดสาหรายหมอไฟ, กระดกูหมตูุน๋เห็ดหอมเยือ่ไผ่
จานที ่9 :วุน้มะพรา้วออ่น, ขา้วเหนยีวเผอืก, รวมมติรไทย, ฟรตุสลัด, เงาะลอยแกว้

โตะ๊ 1,700 บาท (ข ัน้ตำา่ 10 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ – ถ่ัวทอด
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ขนมจบี ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่, สลดักุง้ทอด, 
สลดัปลาทพิย์
จานที ่3 :กระเพาะปลาปนหฉูลามนำ้าแดง,ซปเหดเขมทอง,เตาหทรงเครอง
จานที ่4 :ปลาชอ่นลยุสวน, ปลาทับทมิผัดฉ่า, ปลาทับทมิสามรส, ปลาทับทมิทอดยำามะมว่ง, เมีย่ง
ปลาทับทมิ, สลดักุง้ทอด
จานที ่5 :เป็ดสบัยา่ง, ขาหมหูมั่นโถ, กระเพาะหมผูัดเกีย๋มฉ่าย, ผัดโหงวกว๊ยรังนก,ไกอบซอส ไกนง
ขง
จานที ่6 :สีส่ไีสม้งกร (แนะนำา), สลดักุง้ทอด, กุง้อบวุน้เสน้, ทะเลอบวุน้เสน้, ไกผ่ัดเม็ดมะมว่ง,ปีกไก่



ทอด
จานที ่7 :ปีกไกตุ่น๋ยาจนี, เป็ดตุน๋มะนาวดอง, สามเซยีนตุน๋มะนาวดอง (เป็ด, ไก,่ หม)ู
จานที ่8 :ขา้วหอ่ใบบวัทรงเครือ่ง, ผัดหมีฮ่อ่งกง, ขา้วผัดป,ู ขา้วผัดกนุเชยีง
จานที ่9 :ฟรตุสลัดผลไม,้ มะพรา้วออ่นตุน๋แปะกว๊ย, โอนแีปะกว๊ยกะทสิด, เตา้ทงึนำ้าลำาไย

โตะ๊ 2,000 บาท (ข ัน้ตำา่ 10 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ, ถ่ัวอบเนย
จานที ่2 :ออเดริฟ์ (ไสก้รอกรมควนั,ไขเ่ยีย่วมา้,ปลาทพิย,์หมแูผน่),เกีย้วซา่สลดั
จานที ่3 :กระเพาะปลาเนือ้ปปูนหฉูลาม
จานที ่4 :ขาหมนูำ้าแดง, เป็ดอบยอดผัก, เปดพะโล, ไกตมนปลา,สามเซยีนผัดเห็ดเป๋าฮือ้นำ้าแดง
จานที ่5 :สีส่ไีสม้ังกร + หอยจอ้ป,ู ไกท่อดอบซอสเหลา้แดง, หมกูรอบเหลา้แดง, ทอดมันกุง้
จานที ่6 :กุง้อบวุน้เสน้, ยำาสามกรอบ, ยำาตะไครกุ้ง้สด, ยำาขาหมสูไลด,์ หมมูะนาว
จานที ่7 :ปลากระพงนึง่มะนาว, ปลากระพงสามรส, ปลากระพงราดนำ้ายำามะมว่ง, ปลากระพงทอดสมนุไพร
จานที ่8 :ซีโ่ครงหมตูุน๋ยาจนีเยือ่ไผ่, ไกตุ่น๋เห็ดหอม, แกงจดืหมอ้ไฟเครือ่งในลกูช ิน้, ตม้ยำารวมมติรทะเลโป๊ะ
แตก, แกงป่ารวมมติร, แกงสม้กุง้ชะอมไข่
จานที ่9 : ขาวผดทะเล ขาวผดหนาเลยบ, ขา้วผัดฮอ่งกง, ขา้วหอ่ใบบัว, ผัดหมีฮ่อ่งกง
จานที ่10 :ขา้วเหนยีวเผอืกแปะกว๊ยมะพรา้วออ่น, เงาะลอยแกว้, เตา้ทงึนำ้าลำาไย, รวมมติรหวานเย็น, วุน้
มะพรา้วออ่น

โตะ๊ 2,300 บาท (ข ัน้ตำา่ 10 โตะ๊)

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ, ถ่ัวอบเนย
จานที ่2 :ออเดริฟ์ (กระเพาะปลาผัดแหง้, สีส่ไีสม้ังกร, หอยจอ้ปทูอด, ขนมจบี, ยำาไสก้รอกรมควนั),ออเดฟ
ทะเล
จานที ่3 :หฉูลามเนือ้ปเูห็ดหอมนำ้าแดง
จานที ่4 :เป็ดยัดไสเ้กา๋ลัก, เป็ดยา่ง,ไกต่อน(ไกส่าว), ไกผั่กโหงวกว๊ยกระทงเผอืก, ไกผั่ดเม็ดมะมว่ง
จานที ่5 :ปลากระพงนึง่มะนาว, ปลากระพงราดพรก, ปลากระพงทอดสามรส, ปลากระพงทอดราดนำ้ายำา
ตะไคร,้ เมีย่งปลาชอ่น, ปลาชอ่นทอดยำามะมว่ง, ปลาหมกึไขน่ึง่มะนาว
จานที ่6 :กุง้อบวุน้เสน้, ยำาสามกรอบ, ยำาคะไครกุ้ง้สด, ยำาขาหมสูไลด,์ ทอดมันกุง้, ปีกไกท่อด, ไกอ่บซอส
เหลา้แดง, สีส่ไีสม้ังกร, หอยจอ้ปทูอด, กงอบเกลอ, สามเซยีนผัดเห็ดเป๋าฮือ้, บล็อกโคลเีจีย๋นนำ้าแดง
จานที ่7 : ขาหมตูุน๋ยาจนีทอด-ผักดอง, ขาหมเูยรมัน, ปผัูดผงกระหรี,่ ทะเลผัดพรกิไทยดำา
จานที ่8 :กระดกูหมตูุน๋ยาจนีเยือ่ไผ,่ ไกตุ่น๋เห็ดหอม, ตม้ยำารวมมติรนำ้าขน้, ตม้ยำาโป๊ะแตก, ตม้ยำาขาหม,ู ตม
โคลงปลากรอบใบมะขามออน,นองไกตนฝกมะนาวดอง
จานที ่9 :ขา้วหอ่ใบบัว, ขา้วผัดฮอ่งกง, ขา้วผัดป,ู ผัดหมีฮ่อ่งกง
จานที ่10 :ขา้วเหนยีวเผอืกรวมมติรมะพรา้วออ่น, ลิน้จีล่อยแกว้, เตา้ทงึนำ้าลำาไย, รวมมติรหวานเย็นมะพรา้ว
ออ่น, วุน้มะพรา้วนำ้าหอม (ชิน้), ผลไมร้วม

โตะ๊ 2,500 บาท (สำาหรบั 5-9 โตะ๊)***อยากส ัง่เมน ู10 อยา่ง (มคีา่เดนิทางเพิม่ 2000 บาท)



จานที ่1 :ขา้วเกรยีบ
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง ประกอบดว้ย ขนมจบี ไขเ่ยีย่วมา้ ไสก้รอก แฮม หมแูผน่
จานที ่3 :กระเพาะปลานำ้าแดงทรงเครือ่ง, กระเพาะปลาผัดแหง้
จานที ่4 :เป็ดยัดไสห้น่อไมจ้นี, เป็ดอบยอดผัก, ไกย่ัดไสด้อกไมจ้นี
จานที ่5 :ยำาทะเล, ยำาสามกรอบ, กุง้อบวุน้เสน้, ไกผั่ดเม็ดมะมว่ง
จานที ่6 :ปลาทับทมิทอดยำามะมว่ง, ปลาทับทมิสามรส, ปลาทับทมินึง่มะนาว, ปลาทับทมินึง่บว๊ย, ปลาทับทมิ
ทอดนำ้าปลา
จานที ่7 :ขา้วผัดปไูสก้รอก, ขา้วผัดป,ู ขา้วผัดไก,่ ขา้วผัดหมู
จานที ่8 :ตม้ยำารวมมติร, ขาหมตูม้ยำา, แกงสม้ชะอมไขท่อดใสกุ่ง้, กระดกูหมตูุน๋เห็ดหอมเยือ่ไผ่
จานที ่9 :วุน้มะพรา้วออ่น, ขา้วเหนยีวเผอืก, รวมมติรไทย, ฟรุ๊ตสลัด (แนะนำา)

โตะ๊ 2,500 บาท (ข ัน้ตำา่ 5 โตะ๊)ไม่ถึง 10 โต๊ะค่ำเดินทำง 2000 บ.

จานที ่1 :ถ่ัวคลกุเนย
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง (ขาหมรูมควัน, หอยจ๊อ, ไขเ่ยีย่วมา้, แหนม, ขนมจบี), ออเดริฟ์ทะเล+นำ้าจิม้ซฟีู้ด 
(ปลาหมกึ, กุง้, หอย, ปลา, กา้มป)ู
จานที ่3 :หฉูลามนำ้าแดงเนือ้ปกูอ้น, หฉูลามนำ้าแดงเนือ้ปขูาว
จานที ่4 :ไกต่ม้นำ้าปลา, ไกต่อนสบั, ไกย่ัดไสด้อกไมจ้นี, เป็ดอบนำ้าผึง้, ไกผั่ดเม็ดมะมว่งหมิพานต,์ หอยเชลล์
ผัดฉ่า
จานที ่5 :เป็ดยัดไสเ้กาลัด, ขาหมเูยอรมัน 1 ขา, หมอูบสบัปะรด, เป็ดอบพรกิไทยดำา, เป็ดอบเหลา้แดง, เป็ด
ยัดไสด้อกไมจ้นี
จานที ่6 :ปลากะพงนึง่มะนาว, ปลากะพงนึง่บว๊ย, ปลากะพงสองใจ, ปลากะพงสามรส, ปลากะพงสมนุไพร, 
ปลากะพงผัดพรกิไทยดำา, ปลาชอ่นทอดยำา, ปลาชอ่นแกงสม้
จานที ่7 :กุง้ครมีสลัด, กุง้-ป ูผัดผงกะหรี,่ กุง้อบหนำาเลีย้บ, ผัดสีส่หายเนือ้ป,ู กุง้ทอดกระเทยีมพรกิไทย, 
เป๋าฮือ้นำ้าแดง, ผัดโหงวกว๊ย
จานที ่8 :ตม้แซบกระดกูหมอูอ่น+เอ็นหม,ู ตม้ยำารวมมติรทะเลนำ้าขน้, ตม้ยำารวมมติรทะเลนำ้าใส, เห็ดหอมตุน๋
ซีโ่ครงหมยูาจนี, เห็ดหอมตุน๋น่องไกเ่ยือ่ไผย่าจนี, แกงสม้กุง้ชะอมไข่
จานที ่9 :ขา้วผัดอเมรกินั, ขา้วผัดแฮมหอ่ไข,่ ขา้วผัดเนื้อปขูาว
จานที ่10 :แปะกว๊ยมะพรา้วออ่น,  สาคแูคนตาลปูนมสด, บวลอยเผอก ผลไมรวม

โตะ 2,700 บาท (ขนต 5 โตะ)ไมถง 10 โตะคาเดนทาง 2000 บ.

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบถ่ัวอบเนย 
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง, ไกจ๊่อ, สีส่ทีอด, ขนมจบี+กว๋ยเตีย๋วหลอด, ออเดริฟ์ทะเลนำ้าจิม้ซฟีู้ด 
จานที ่3 :หฉูลามเนือ้ปทูรงเครือ่ง, หฉูลามเยือ่ไผน่ำ้าใส, กระเพาะปลาเนือ้ปทูรงเครือ่ง 
จานที ่4 :เป็ดยัดไสด้อกไมจ้นียอดผัก, เป็ดอบพรกิไทยดำา, เป็ดอบเหลา้แดง, เป็ดอบเห็ดหอมยอดผัก, ไกต่อน
สบั, ไกอ่บนำ้าผึง้, ขาหมพูะโล,้ ขาหมยูอดผัก, ขาหมหูมัน่โถว 
จานที ่5 :ยำาสามกรอบ, ยำาวุน้เสน้, ยำาตะไครกุ้ง้สด, ยำาทะเลรวมมติร, ยำาหมยูา่ง, ยำาขาหมสูไลด ์
จานที ่6 :กุง้-ป ูผัดผงกะหรี ่, กุง้อบหนำาเลีย้บ, กุง้อบเหลา้แดง, กุง้นึง่กระเทยีม, กุง้ทอดกระเทยีมพรกิไทย, 
ผัดโหงวกว๊ย, กุง้ผัดเห็ดหอม 
จานที ่7 :ปลากระบอกนึง่ซอี ิ๊ว, ปลากะพงนึง่ซอี ิ๊ว, ปลาทับทมิทอดสามรส, ปลาแรดนึง่มะนาว, ปลาเกา๋ราดพรกิ
จานที ่8 :กระเพาะหมตูุน๋เกีย้มฉ่าย, ไกตุ่น๋ยาจนี, ซีโ่ครงหมตูุน๋รากบวั, ตม้แซบกระดกูหมอูอ่น+เอ็นหม ู, ตม้ยำา
รวมมติรทะเลนำ้าขน้, ตม้ยำารวมมติรทะเลนำ้าใส 
จานที ่9 :ขา้วหอ่ใบบัว, บะหมีฮ่กเกีย้นผัดป,ู ขา้วผัดทะเล, บะหมีผั่ดแหง้ 
จานที ่10 :แปะกว๊ยมะพรา้วออ่น, แปะกว๊ยเย็น, แปะกว๊ยนมสด, บัวลอยนำ้าขงิงาดำา, สาคแูคนตาลปูนมสด, 
ทับทมิกรอบ

โตะ๊ 3,000 บาท (ข ัน้ตำา่ 5 โตะ๊)ไม่ถึง 10 โต๊ะค่ำเดินทำง 2000 บ.

จานที ่1 :ขา้วเกรยีบถ่ัวอบเนย
จานที ่2 :ออเดริฟ์ 5 อยา่ง, ไกจ๊่อ, สีส่ทีอด, ขนมจบี+กว๋ยเตีย๋วหลอด, ออเดริฟ์ทะเลนำ้าจิม้ซฟีู้ด
จานที ่3 :หฉูลามเนือ้ปทูรงเครือ่ง, หฉูลามเยือ่ไผน่ำ้าใส, กระเพาะปลาเนือ้ปทูรงเครือ่ง



จานที ่4 :เป็ดยัดไสด้อกไมจ้นียอดผัก, เป็ดอบพรกิไทยดำา, เป็ดอบเหลา้แดง, เป็ดอบเห็ดหอมยอดผัก, ไกต่อน
สบั, ไกอ่บนำ้าผึง้, ขาหมพูะโล,้ ขาหมยูอดผัก, ขาหมหูมัน่โถว
จานที ่5 :ยำาสามกรอบ, ยำาวุน้เสน้, ยำาตะไครกุ้ง้สด, ยำาทะเลรวมมติร, ยำาหมยูา่ง, ยำาขาหมสูไลด์
จานที ่6 :กุง้-ป ูผัดผงกะหรี ่, กุง้อบหนำาเลีย้บ, กุง้อบเหลา้แดง, กุง้นึง่กระเทยีม, กุง้ทอดกระเทยีมพรกิไทย, 
ผัดโหงวกว๊ย, กุง้ผัดเห็ดหอม
จานที ่7 :ปลากระบอกนึง่ซอี ิ๊ว, ปลากะพงนึง่ซอี ิ๊ว, ปลาทับทมิทอดสามรส, ปลาแรดนึง่มะนาว, ปลาเกา๋ราดพรกิ
จานที ่8 :กระเพาะหมตูุน๋เกีย้มฉ่าย, ไกตุ่น๋ยาจนี, ซีโ่ครงหมตูุน๋รากบวั, ตม้แซบกระดกูหมอูอ่น+เอ็นหม ู, ตม้ยำา
รวมมติรทะเลนำ้าขน้, ตม้ยำารวมมติรทะเลนำ้าใส
จานที ่9 :ขา้วหอ่ใบบัว, บะหมีฮ่กเกีย้นผัดป,ู ขา้วผัดทะเล, บะหมีผั่ดแหง้
จานที ่10 :แปะกว๊ยมะพรา้วออ่น, แปะกว๊ยเย็น, แปะกว๊ยนมสด, บัวลอยนำ้าขงิงาดำา, สาคแูคนตาลปูนมสด, 
ทับทมิกรอบ

โตะ๊ 3,500 บาท (ข ัน้ตำา่ 5 โตะ๊)ไม่ถึง 10 โต๊ะค่ำเดินทำง 2000 บ.

จานที ่1 :เม็ดมะมว่ง
จานที ่2 :ออเดริฟ์ ติม่ซำา
จานที ่3 :หฉูลามเนือ้ปเูห็ดหอมนำ้าแดง,ข าห านเปาฮอ
จานที ่4 :เป๋าฮือ้เสน้เจีย๋นนำ้าแดง, ปลงิทะเลสีส่นีำ้าแดง, กุง้ทอดราดซอสมะขาม, ปทูะเลอบวุน้เสน้
จานที ่5 :ปลากระพงนึง่มะนาว, ปลากระพงนึง่บว๊ย, ปลากระพงทอดสามรส, ปลากระพงทอดราดนำ้ายำาตะไคร,้ 
เมีย่งปลาชอ่น, ปลาชอ่นทอดยำามะมว่ง, ปลาหมกึไขน่ึง่มะนาว
จานที ่6 :ขาหมตูุน๋ยาจนีทอด-ผัดดอง, สลดักุง้ทอด, บล็อกโคลีเ่จีย๋นนำ้าแดง, เป็ดยัดไสเ้กา๋ลัก, เป็ดยา่ง, ขา
หมหูมั่นโถ, ขาหมตูุน๋ยาจนีทอด-ผักดอง, ไกต่อน(ไกส่าว), ไกผั่ดโหงวกว๊ยกระทงเผอืก, ไกผั่ดเม็ดมะมว่ง
จานที ่7 :ปลากระบอกจนีนำ้าจิม้ซอี ิ๊ว
จานที ่8 :ตม้ยำากุง้ใหญ,่ เป็ดตุน๋มะนาวดอง, กระดกูหมตูุน๋รากบัวเยือ่ไผจ่นี, ตม้ยำาโป๊ะแตก, ปลาชอ่นโฮกฮอื, 
หวัปลาเผอืกหมอ้ไฟ
จานที ่9 :ขา้วหอ่ใบบัว, ขา้วผัดฮอ่งกง, ขา้วผัดป,ู ผัดหมีฮ่อ่งกง
จานที ่10 :ขา้วเหนยีวเผอืกแปะกว๊ยมะพรา้วออ่น, เตา้ฮวยฟรตุสลัด, ผลไมร้วม

โตะ๊ 4,500 บาท (ข ัน้ตำา่ 5 โตะ๊)ไม่ถึง 10 โต๊ะค่ำเดินทำง 2000 บ.

จานที ่1 : เม็ดมะมว่ง, เฟรนฟราย
จานที ่2 :ออเดริฟ์ทะเล, ชดุติม่ซำา

จานที ่3 : หมหูันระดบัภัตราคาร 1 ชดุ
จานที ่4 :หฉูลามเนือ้ปทูรงเครือ่ง, หฉูลามเยือ่ไผน่ำ้าใส,
จานที ่5 :เป็ดยัดไสด้อกไมจ้นียอดผัก, เป็ดอบพรกิไทยดำา, เป็ดอบเหลา้แดง, เป็ดอบเห็ดหอมยอดผัก, ไกต่อน
สบั, ไกอ่บนำ้าผึง้, ขาหมพูะโล,้ ขาหมยูอดผัก, ขาหมหูมัน่โถว
จานที ่6 :กุง้-ป ูผัดผงกะหรี ่, กุง้อบหนำาเลีย้บ, กุง้อบเหลา้แดง, กุง้นึง่กระเทยีม, กุง้ทอดกระเทยีมพรกิไทย, 
ผัดโหงวกว๊ย, กุง้ผัดเห็ดหอม
จานที ่7 :ปลากระบอกนึง่ซอี ิ๊ว, ปลากะพงนึง่ซอี ิ๊ว, ปลากระพงฉ่านำ้าปลา  ปลาเกา๋ราดพรกิ

จานที ่8 :กระเพาะหมตูุน๋เกีย้มฉ่าย, ไกตุ่น๋ยาจนี, ซีโ่ครงหมตูุน๋รากบวั, ตม้แซบกระดกูหมอูอ่น+เอ็นหม ู, ตม้ยำา
รวมมติรทะเลนำ้าขน้, ตม้ยำาเนือ้ปลาเกา๋,สสีีห่มอ้ไฟ
จานที ่9 :ขา้วหอ่ใบบัว, บะหมีฮ่กเกีย้นผัดป,ู ขา้วผัดทะเล, บะหมีผั่ดแหง้
จานที ่10 :แปะกว๊ยมะพรา้วออ่น, แปะกว๊ยเย็น, แปะกว๊ยนมสด, บัวลอยนำ้าขงิงาดำา, สาคแูคนตาลปูนมสด, 
ทับทมิกรอบ

ชุดนำา้ด ืม่



แบบที ่1 :ไมรั่บชดุเครือ่งดืม่ (ทางรา้นเตรยีมแกว้และกระตกินำ้าแข็งให)้
แบบที ่2 :สัง่ชดุนำ้าดืม่เพิม่ 250 บาทตอ่โตะ๊ (นำ้าอัดลม 1 ลติร 2 ขวด นำ้าเปลา่ 1.5 ลติร 2 ขวด โซดาวนัเวย ์4 
ขวด นำ้าแข็งตลอดงาน) พรอ้มบรกิารเสริฟ์
แบบที ่3 :สัง่ชดุนำ้าดืม่เพิม่ 250 บาทตอ่โตะ๊ ไมม่แีอลกอฮอล ์(นำ้าอัดลม 1 ลติร 3 ขวด นำ้าเปลา่ 1.5 ลติร 2 
ขวด นำ้าแข็งตลอดงาน) พรอ้มบรกิารเสริฟ์
แบบที ่4 :สัง่ชดุนำ้าดืม่เพิม่ 350 บาทตอ่โตะ๊ ไมม่แีอลกอฮอล ์(นำ้าอัดลม 1 ลติร 5 ขวด นำ้าเปลา่ 1.5 ลติร 3 
ขวด นำ้าแข็งตลอดงาน) พรอ้มบรกิารเสริฟ์
แบบที ่5 :สัง่ชดุนำ้าดืม่เพิม่ 350 บาทตอ่โตะ๊ (นำ้าอัดลม 1 ลติร 4 ขวด นำ้าเปลา่ 1.5 ลติร 3 ขวด โซดา 6 ขวด 
นำ้าแข็งตลอดงาน) พรอ้มบรกิารเสริฟ์

เลอืกรายการอาหาร และชดุเครือ่งดืม่(ไมบั่งคับเลอืก เจา้ภาพเตรยีมเองได)้ สง่มาทางไลน ์
@newpochana หรอื ทางเมล ์newpochana@gmail.com ทางเพจ Fb.com/newpochana โดยสง่ราย
ละเอยีดตามนี ้  ชือ่ และเบอร ์ประสานงาน 2 เบอร ์สถานทีจั่ดงานทีช่ดัเจน วันทีจั่ดงาน เวลาออกอาหาร  
จำานวนโตะ๊ และอืน่ๆ เชน่ ตอ้งการโตะ๊อสิลาม อาหารเจ  หรอื โตะ๊ VIP   รายละเอยีด เพิม่เตมิดไูดท้ี ่
newpochana.com ไดเ้ลยครับ ตอ้งการอะไร จัดแบบไหนปรกึษาไดค้รับ...ยนิดใีหค้ำาปรกึษาเกีย่วกบัการจัด
งาน หรอื โทร. 0860909499 "นวิ โภชนา เต็มใจบรกิารเต็มที ่ใหง้านออกมาดทีีส่ดุ"

mailto:newpochana@gmail.com

