o BUFFET PACKAGE @ MINI SET (13 ITEM)
o BUFFET PACKAGE @ MEDIUM SET (15 ITEM)
o BUFFET PACKAGE @ FULL SET (17 ITEM)
ลูกค้าสามารถซื้อกับบริการอื่นได้ในราคาพิเศษ
อาทิ ภัตตาหารเลี้ยงพระ หรือ บริการเช่าชุดโต๊ะเก้าอี้ สาหรับแขกนั่งรับประทานอาหาร
ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาที่รวมค่าบริการ ค่าขนส่งนอกสถานที่ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เรียบร้อยแล้ว

รายการอาหารรวมทั้งสิน้ 13 รายการ

 รายการอาหารคาว 7 รายการ (สามารถเลือกรายการอาหาร)
รายการอาหารชุดพิเศษ 3 รายการ
รายการอาหารบุพเฟ่ต์ 4 รายการ
 ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้องหอมมะลิ 1 รายการ
 ขนมหม้อไทย หรือ ขนมไทย 1 รายการ
 น้าสมุนไพรสุขภาพ 2 รายการ
 ผลไม้สด 3 รายการตามฤดูกาล
 น้าเปล่า + น้าแข็ง

รายการอาหารรวมทั้งสิน้ 15 รายการ

 รายการอาหารคาว 7 รายการ (สามารถเลือกรายการอาหาร)
รายการอาหารชุดพิเศษ 3 รายการ
รายการอาหารบุพเฟ่ต์ 4 รายการ
 ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้องหอมมะลิ 1 รายการ
 ขนมหม้อไทย หรือ ขนมไทย 1 รายการ
 น้าสมุนไพรสุขภาพ 2 รายการ
 ผลไม้สด 3 รายการตามฤดูกาล
 น้าเปล่า + น้าแข็ง

รายการอาหารรวมทั้งสิน้ 17 รายการ

 รายการอาหารคาว 8 รายการ (สามารถเลือกรายการอาหาร)
รายการอาหารชุดพิเศษ 4 รายการ
รายการอาหารบุพเฟ่ต์ 4 รายการ
 ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้องหอมมะลิ 1 รายการ
 ขนมหม้อไทย หรือ ขนมไทย 2 รายการ
 น้าสมุนไพรสุขภาพ 2 รายการ
 ผลไม้สด 3 รายการตามฤดูกาล
 น้าเปล่า + น้าแข็ง

หมวดรายการอาหารพิ เ ศษ
 1.) ต้มยารวมมิตรทะเลน้าข้น (Mixed seafood hot and spicy soup)
 2.) ต้มโคลงปลากะพง (Spicy sour soup with Snapper)
 3.) แกงจืดสาหร่ายทะเล (กุ้ง + ปลาหมึก) (Clear soup with seaweed
and minced seafood)
 4.) แกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับ (Stuffed squid in plain soup – pork)
 5.) แกงจืดปลาหมึกยัดไส้ไก่สับ (Stuffed squid in plain soup – chicken)
 6.) แกงส้มชะอมกุ้ง (Sour curry with vegetable omelet)
 7.) แกงส้มผักรวมปลาช่อนทอด (Sour soup with snakehead fried fish
and mixed veggies)
 8.) แกงส้มผักรวมปลาทับทิมทอด (Sour soup with red tilapia fishy
fried fish and mixed veggies)
 9.) แกงส้มผักรวมปลากะพงทอด (Sour soup with giant sea perch fried
fish and mixed veggies)
 10.) แกงคั่วสับปะรดกุ้ง (Red curry pineapple and shrimp)
 11.) แกงเลียงผักรวมกุ้งสด (Spicy mixed vegetable soup with fresh
shrimp)

หมวดรายการอาหารพิ เ ศษ
 12.) พะแนงกุ้ง (Red curry with shrimp)
 13.) ต้มยากุ้งแม่น้าน้าข้น (Prawn and lemon grass soup with
mushrooms)
 14.) ผัดกระเพราหมุกรอบ (Stir fried crispy pork and basil)
 15.) ผัดข้าวโพดอ่อนเห็ดฟางกุ้งสด (Stir fried young corn and straw
mushroom with shrimp)
 16.) ผัดบล็อกโคลี่แครอทกุ้งสด (Stir fried broccoli with shrimp)
 17.) ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอมกุ้งสด (Stir fried mixed vegetables with
shrimp)
 18.) ผัดคะน้าหมูกรอบ (Stir fried kale with crispy pork)
 19.) ผัดคะน้าปลาเค็ม (Stir fried kale with salted fish)
 20.) ผัดผงกะหรี่ทะเล (Stir fried seafood with curry powder)
 21.) ผัดผงกะหรี่ปลาหมึก (Stir fried squid with curry powder)
 22.) ปลาทับทิมทอดราดพริกสามรส (Stir red tilapia fried fish with
sweet chili sauce)
 23.) ปลากะพงทอดราดพริกสามรส (Sired giant sea perch fried fish
with Sweet Chili Sauce)
 24.) ปลาทับทิมผัดขึ้นฉ่าย (Stir red tilapia fried fish with Chinese
celery)

หมวดรายการอาหารพิ เ ศษ
 25.) ปลากะพงผัดขึ้นฉ่าย (Stir giant sea perch fried fish with
Chinese celery)
 26.) ปลาทับทิมผัดฉ่า (Thai stir fried spicy red tilapia fish)
 27.) ปลากะพงผัดฉ่า (Thai stir fried spicy giant sea perch fish)
 28.) ทะเลผัดฉ่า (Thai Stir Fried Spicy Sea Food)
 29.) หมูกรอบผัดพริกขิง (Crispy pork and yard long bean red curry)
 30.) เขียวหวานทะเลผัดแห้ง (Stir fried seafood with green curry)
 31.) ปลาหมึกผัดไข่เค็ม (Stir fried squid with salted egg)
 32.) ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ (Stir fried crispy catfish with curry)
 33.) กุ้งผัดกะปิ (Stir Fried shrimp with shrimp paste)
 34.) ปลาทับทิมนึ่งซีอิ้ว (Steamed fish with ginger and Soy Sauce)
 35.) ปลากะพงนึ่งซีอิ้ว (Steamed fish with ginger and Soy Sauce)
 36.) ปลาทับทิมนึ่งมะนาว (Steamed fish in lemon sauce)
 37.) ปลากะพงนึ่งมะนาว (Steamed fish in lemon sauce)
 38.) ฉู่ฉปี่ ลาทูสด (Mackerel churches in red curry (Chu Chi Fish)

หมวดรายการอาหารพิ เ ศษ
 39.) อกไก่อบคะน้าฮ่องกงน้ามันหอย (Baked chicken with Chinese kale
fried in oyster sauce)
 40.) ปลาทับทิมทอดกระเทียม (Fried red tilapia fish with garlic and
pepper)
 41.) ปลากะพงทอดกระเทียม (Fried snapper with garlic and pepper)
 42.) ปลาทับทิมทอดน้าปลา (Deep fried red tilapia fish with fish
sauce)
 43.) ปลากะพงทอดน้าปลา (Deep fried snapper with fish sauce)
 44.) ปลากะพงทอดตะไคร้ (Deep fried snapper with fish herb)
 45.) ยาตะไคร้กุ้งสด (Spicy Lemongrass Salad with Shrimps)
 46.) ยาทะเลรวมมิตร (Spicy Seafood Salad)
 47.) ยาคอหมูย่าง (Spicy Grilled Pork Neck Salad)
 48.) ยาแซลมอนสมุนไพร (Spicy Salmon salad with Thai herbs in
special sauce)
 49.) ลาบปลาแซลมอนทอด (Spicy Fried Salmon Salad)
 50.) ลาบปลาทับทิมทอด (Spicy Fried Red Tilapia Fish Salad)
 51.) ลาบปลาช่อนทอด (Spicy Fried Striped Snack-head Fish Salad)

หมวดอาหารประเภทแกง - ต้ ม















52.) แกงเผ็ดเป็ดย่าง (Roasted duck red curry)
53.) แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก (Red curry with chicken and winter melon)
54.) แกงคั่วฟักทองหมู (Pork and pumpkin curry (Gang Kua Moo))
55.) แกงหน่อไม้สดไก่ (Red curry with chicken and bamboo shoots)
56.) แกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่ (Khang kua pineapple and mussels)
57.) แกงคั่วสับปะรดหมู (Red curry pineapple and pork)
58.) แกงป่าหมู / ไก่ (Red curry with pork / chicken)
59.) แกงขี้เหล็กหมูย่าง (Kassod leaves curry with pork)
60.) แกงขี้เหล็กไก่ย่าง (Kassod leaves curry with grilled chicken)
61.) แกงเหลืองกระดูกหมูหน่อไม้ดอง (Southern sour soup with pork
spar rib and preserved bamboo)
62.) แกงส้มผักรวมปลาดอลลีท่ อด (Sour soup with dolly fried fish and
mixed veggies)
63.) ต้มข่าซี่โครงหมู (Thai Pork Rip Coconut Soup)
64.) ต้มข่าไก่ (Chicken soup with coconut milk)
65.) แกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกาดขาว (Clear soup with tofu and minced
pork)

หมวดอาหารประเภทแกง - ต้ ม
 66.) แกงเขียวหวานอกไก่มะเขือเปราะ (Thai green chicken curry)
 67.) แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายยอดมะพร้าวอ่อน (Green curry with
fresh fish balls)
 68.) แกงพะแนงหมู / ไก่ (Red curry with pork / Chicken)
 69.) มัสมั่นไก่ (Rich and spicy, Muslim-style curry with chicken and
potatoes)
 70.) แกงหมูสามชั้นเทโพ (Thai red curry with pork belly & water
spinach)
 71.) แกงจืดเต้าหู้ไก่สับผักกาดขาว (Clear soup with tofu and minced
chicken)
 72.) แกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่าย (Seaweed soup with minced pork)
 73.) แกงจืดเต้าหู้ไก่สับสาหร่าย (Seaweed soup with minced chicken)
 74.) แกงจืดกะหล่าปลีสอดไส้หมูสับวุ้นเส้น (Stuffed cabbage soup –
pork)
 75.) แกงจืดกะหล่าปลีสอดไส้ไก่สับวุ้นเส้น (Stuffed cabbage soup –
chicken)
 76.) แกงจืดผักกาดดองซี่โครงหมู(Pickled lettuce soup with spare rips)

หมวดอาหารประเภทแกง - ต้ ม
 77.) แกงจืดมะระสอดไส้หมูสับ(Bitter gourd with seasoned minced
pork)
 78.) แกงจืดมะระสอดไส้ไก่สับ(Bitter gourd with seasoned minced
chicken)
 79.) แกงจืดมะระซี่โครงหมู (Bitter gourd soup pork ribs)
 80.) ไก่ตุ๋นฟักมะนาวดอง (Chicken and gourd with preserved lime
soup)
 81.) ต้มจืดมะระเกี๋ยมฉ่ายกระดูกหมู (Bitter gourd and preserved
mustard green soup with pork spa ribs)
 82.) ต้มจืดหน่อไม้หวานกระดูกหมู (Sweet bamboo shoot boiled with
pork bones soup)
 83.) ปีกไก่ตุ๋นยาจีนเยื่อไผ่เห็ดหอม (Braised chicken wings with shiitake
and bamboo mushroom)
 84.) ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนเยื่อไผ่เห็ดหอม (Braised pork spare ribs with
shiitake and bamboo mushroom)
 85.) ซุปหมูมันฝรัง่ (Pork and potato soup)
 86.) ซุปไก่มันฝรั่ง (Chicken and potato soup)
 87.) ต้มแซบไก่ (Chicken spicy soup)

หมวดอาหารประเภทแกง - ต้ ม







88.) ต้มแซบซี่โครงหมูอ่อน (Hot and spicy soup with pork ribs)
89.) ต้มยาไก่น้าใส (Spicy chicken soup (Tom Yum Gai))
90.) ต้มไข่พะโล้หมู (Egg and pork in sweet brown sauce)
91.) ต้มไข่พะโล้ไก่ (Egg and chicken in sweet brown sauce)
92.) แกงป่าไก่บ้าน (Hot and spicy chicken soup in Thai style)
93.) ต้มกะทิสายบัวปลาทูนึ่ง (Thai coconut curry of steamed
mackerels and lotus stems)

หมวดอาหารประเภทผั ด
 94.) เต้าหู้ทรงเครื่องหมูสับ (Deep fried tofu with gravy sauce (Pork))
 95.) เต้าหู้ทรงเครื่องไก่สับ (Deep fried tofu with gravy sauce
(Chicken))
 96.) ไข่ยัดไส้ไก่สับ (Stuffed omelets (Chicken))
 97.) ไข่ยัดไส้หมูสับ (Stuffed omelets (Pork))
 98.) ผัดกระเพราไก่ชิ้น (Stir fried chicken with holy basil)
 99.) ผัดกระเพราหมูชนิ้ (Stir fried pork with holy basil)
 100.) ผัดบล็อกโคลี่แครอทหมู (Stir fried broccoli with pork)

หมวดอาหารประเภทผั ด
 101.) ผัดผักรวมมิตรลูกชิ้นปลา (Stir fried mixed vegetables with fish
ball)
 102.) ผัดผักรวมมิตรลูกชิน้ กุ้ง (Stir fried mixed vegetables with
shrimp ball)
 103.) ผัดเปรี้ยวหวานหมู (Sweet and sour sauce fried with pork)
 104.) ผัดเปรี้ยวหวานไก่ (Sweet and sour sauce fried with chicken)
 105.) ผัดผงกะหรี่หมู (Stir fried pork with curry powder)
 106.) ผัดผงกะหรี่ไก่ (Stir fried chicken with curry powder)
 107.) ปลาดอลลี่ทอดราดพริกสามรส (Fried fish with sweet chili sauce)
 108.) ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ทรงเครื่อง (Stir fried glass noodles)
 109.) ปลาดอลลี่ทอดผัดขึ้นฉ่าย (Stir fried fish with Chinese celery)
 110.) ปลาดอลลี่ทอดผัดฉ่า (Thai stir fried spicy dolly fish)
 111.) ผัดฉ่าไก่ (Thai stir fried spicy chicken)
 112.) ลูกชิ้นปลาผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาว (Spicy stir fried fish ball with
string bean)

หมวดอาหารประเภทผั ด












113.) ไก่ผัดพริกขิง (Chicken and yard long bean red curry)
114.) เขียวหวานไก่ผัดแห้ง (Stir fried chicken with green curry)
115.) ผัดบล็อกโคลี่แครอทไก่ (Stir fried broccoli with chicken)
116.) ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอมหมู (Stir fried mixed vegetables with
pork)
117.) ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอมไก่ (Stir fried mixed vegetables with
chicken)
118.) ผัดผักสี่สหายน้าแดง (มังสวิรัติ) (Stir fried vegetables in brown
sauce)
119.) ไก่ผัดพริกไทยดา (Stir fried black pepper chicken)
120.) ปลาดอลลี่ทอดผัดพริกไทยดา (Stir fried black pepper fish)
121.) หมูสามชั้นผัดพริกขี้หนูกะปิ (Stir Fried Pork with Shrimp Paste)
122.) เขียวหวานหมูผัดแห้ง (Stir fried pork with green curry)
123.) หมูผัดพริกไทยดา (Stir fried black pepper pork)

หมวดอาหารประเภทอบ – นึ่ ง













124.) ปลาดอลลี่นึ่งซีอิ้ว (Steamed fish with ginger and soy sauce)
125.) ไก่นึ่งซีอิ้ว (Steamed chicken with soy sauce)
126.) ปลาดอลลี่นึ่งมะนาว (Steamed fish in lemon sauce)
127.) น่องไก่เล็กอบซีอิ้วก้านคะน้า (Small chicken broth with soy sauce)
128.) ซี่โครงหมูอบคะน้า (Baked pork spare ribs with soy sauce)
129.) หมูย่างน้าพริกจิ้มแจ่ว (Grilled pork with Thai spicy sauce)
130.) ไก่ย่างน้าพริกจิ้มแจ่ว (Grilled chicken with Thai spicy sauce)
131.) ฉู่ฉปี่ ลาดอลลี่ (Dolly chuchee in red curry (Chu Chi Fish))
132.) ห่อหมกปลากราย (Thai steamed fish curry (Homok))
133.) ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง (Steamed egg (Kai Thoon))
134.) ขาหมูพะโล้ผักกาดดอง (Stewed pork leg)
135.) ปีกไก่ตุ๋นพะโล้ผกั กาดดอง (Stewed chicken wings)

หมวดอาหารประเภทน้าพริ ก
 136.) เต้าเจี้ยวหลน + ผักสดและผักต้ม (Preserved Soy Bean Dip)
 137.) น้าพริกปลาทู + ผักสดและผักต้ม (Fried Mackerel with Shrimp
Paste Sauce)
 138.) น้าพริกลงเรือ + ผักสดและผักต้ม (Naam Prik Long Rau)
 139.) น้าพริกหนุ่ม + ผักสดและผักต้ม (Northern Thai Green Chili Dip)
 140.) น้าพริกอ๋อง + ผักสดและผักต้ม (Northern Style Chili Dip)

หมวดอาหารประเภททอด

















141.) ปีกไก่ทอดเกลือ (Fried chicken wings with salt)
142.) ปีกไก่ทอดตะไคร้ (Fried chicken wings with lemon grass)
143.) ปีกไก่ทอดอบซอสบาบีคิว (BBQ chicken wings)
144.) ปีกไก่ซุปแป้งทอด (Fried chicken wings)
145.) ปีกไก่ทอดกระเทียมพริกไทย (Chicken fried with garlic and
pepper)
146.) ซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทย (Fried pork spare ribs with
garlic and pepper)
147.) ไก่สับปั้นทอด (Fried garlic pepper chicken ball)
148.) หมูสับปั้นทอด (Fried garlic pepper pork ball)
149.) ไก่ชุบแป้งทอดราดซอสเทอริยากิ (Chicken Teriyaki fried)
150.) หมูชุบแป้งทอดราดซอสเทอริยากิ (Pork Teriyaki fried)
151.) ไข่เจียวหมูสับ (Minced pork omelet)
152.) ไข่เจียวไก่สับ (Minced chicken omelet)
153.) ไก่เส้นโรยงา (Fried chicken with sesame seeds)
154.) หมูเส้นโรยงา (Fried pork with sesame seeds)
155.) ทอดมันปลากราย (Fried fish-paste balls)
156.) หมูสามชั้นทอดน้าปลา (Deep fried pork belly with fish sauce)

หมวดอาหารประเภทยา - สลั ด














157.) ยาวุ้นเส้นรวมมิตร (Vermicelli Salad)
158.) ยากุนเชียง (Chinese Sausage Spicy Salad)
159.) ยาหมูยอ (Spicy Vietnamese Sausage Salad)
160.) ยาก้านคะน้ากุ้งสดไก่สับ (Spicy Chinese Kale Salad)
161.) ยาก้านคะน้าหมูสับไข่ต้ม ((Spicy Chinese Kale Salad)
162.) ยาไข่ดาวทรงเครื่อง (Spicy Salad with Fried Eggs)
163.) ยามะเขือยาว ไข่ต้ม (Spicy Grilled Eggplants Salad)
164.) ยาปลาทูสมุนไพร (Spicy Thai Mackerel Salad)
165.) ลาบไก่ (Spicy Minced Chicken Salad)
166.) ลาบหมู (Spicy Minced Pork Salad)
167.) น้าตกไก่ทอด (Spicy Fried Chicken Salad)
168.) น้าตกหมูทอด (Spicy Grilled Pork Salad)
169.) หมูมะนาว (Spicy pork salad with lemon sauce)

หมวดอาหารประเภทขนมหม้ อ ไทย
 170.) ขนมกล้วยบวชชี (Banana Dumplings)
 171.) ขนมลอดช่องไทย (Lod Chong Dessert in Coconut Milk)
 172.) ครองแครงกะทิ (Caramelized Crisps in Coconut Sauce)
 173.) ขนมบัวลอยเผือกแก้ว (Taro Balls in Coconut Cream)
 174.) ขนมบัวลอยสามสี (Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi))
 175.) ฟักทองแกงบวด (Pumpkin in Sweet Coconut Milk)
 176.) บวดเผือก (Taro in Sweet Coconut Milk)
 177.) สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน (Sago and Young Coconut Meat Boiled in
Syrup and Topped with Thick Coconut Cream)
 178.) สาคูเปียกถั่วดา (Coconut Sticky Rice with Coconut Black Bean
Soup)
 179.) ซาหริ่ม (Sweet -Noodles in Coconut Milk Syrup)
 180.) โบ๊กเกี๊ย (ขนมหวานเย็นสไคล์ไหหลา) (Bok kia)
 181.) เต้าส่วน (Sweet Mung Bean Porridge with Coconut Cream)
 182.) น้าแข็งใสทรงเครื่อง (วุ้นมะพร้าว + ข้าวโพด + มันเชื่อม + ลูกชิด +
ทับทิมกรอบ) (Thai Street Food)
 183.) สาคูแคนตาลูปน้ากะทิ (Sago Cantaloupe with Young Coconut)
 184.) สาคูแคนตาลูปนมสด (Sago Cantaloupe with Fresh Milk)
 185.) เฉาก๊วย (Grass Jelly)

หมวดอาหารประเภทน้าสมุ น ไพร












186.) น้ามะตูม (Bale Fruit Juice)
187.) น้าตะไคร้ใบเตย (Pandan and Lemongrass)Juice)
188.) น้าใบเตย (Pandan Juice)
189.) น้าเก็กฮวย (Chrysanthemum Tea)
190.) น้ากระเจี๊ยบ (Rosella Juice)
191.) น้าอัญชันน้าผึง้ มะนาว (Butterfly Pea Juice with Honey and Lime)
192.) น้าอัญชัน (Butterfly Pea Juice)
193.) น้าส้ม (Orange Juice )
194.) น้าฟรุ๊ตพันซ์ (Fruit Punch)
195.) น้าลาไย (Longan Juice)
196.) น้าอัดลม

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในการให้ บ ริ ก ารบุ พ เฟ่ ต์
ทางบริษัท ฯ บริการจัดงานเต็มรูปแบบทางเราเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนีใ้ ห้ลกู ค้า
โต๊ะสาหรับเตรียมอาหาร และโต๊ะสาหรับวางไลน์อาหารบุพเฟ่ตค์ รบชุด
ผ้าคลุมโต๊ะไลน์บุพเฟ่ต์ ดอกไม้ตกแต่งพร้อมทั้งป้ายเมนูบอกรายการอาหาร
อุปกรณ์สาหรับใส่อาหารบุพเฟ่ต์ อุปกรณ์สะอาด และได้รับมาตรฐาน
จานทานข้าว ถ้วยซุป จานขนมหวาน ช้อน ส้อม สาหรับแขกครบชุด
พนักงานบริการจัดเลี้ยง บริการตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงเกินเวลาคิดค่าบริการ
ล่วงเวลาชั่วโมงละ 500 บาท
 กรณีจัดงานชั้นบน ไม่มีลิฟท์ขนของ ขอความอนุเคราะห์คิดค่า
บริการเพิ่มชั้นละ 500 บาท
 ทางร้านบริการแขกวีไอพี ให้ลูกค้า 1 โต๊ะ หากกรณีต้องการเพิ่มเติม
กรุณาฝ่ายขายก่อนจัดงานทุกครั้ง






 ลูกค้ากรุณาเตรียมสถานที่ สาหรับจุดในการเตรียมอาหารให้กับพนักงานจัดเลี้ยง
หากเป็นไปได้ ขอเป็นจุดที่ไม่มีแดดส่องถึง และเป็นจุดที่สะอาด เหมาะกับการเตรียม
อาหาร เนื่องจากเราเน้นเรือ่ งความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ ซึ่ง
จุดเตรียมอาหารทางทีมงานโอเปอเรชัน่ สามารถช่วยแนะนาลูกค้าได้
 ในการไปบริการทุกครั้ง ทางทีมงานจะมี CHEF และ OPERATION
SUPERVISOR ไปค่อยดูแลความเรียบร้อยของงานทุกครัง้
 ทางร้านเน้นเรือ่ งความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสาคัญโดยทางร้านมี
นโยบาย ดังนั้นพนักงานทุกคน จะตรวจสอบอุปกรณ์ ทุกชนิดก่อนนากลับ และไม่มี
นโยบายนาอาหารของลูกค้ากลับ ทางเราจะใส่ถุงบรรจุคนื ในลูกค้าทั้งหมด และ
พนักงานจะอยู่ในบริเวณที่ลูกค้ากาหนดไว้เท่านั้น
SALE CONTACT : 08-6339-3733, 08-6313-2012
ID LINE : @24catering
www.24twentyfour.co.th

