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Classic Chinese Table Set 

 
5,900baht/Table/7รายการ 

 
In Wedding Package 

	  
	  
	  
	  
Chinese	  Table	  Set	  
	  	  	  	  	  
               

1.   Chinese Hot and Cold Combination (Choice of 5 items)  
 
     ออเดิร์ฟ สามารถเลือกได้ 5 รายการ  
 
       1.1 ขนมจีบ 
 
       1.2  ไข่เยี่ยวม้า 
 
       1.3 ผัดแมงกระพรุน 
 
      1.4  ไก่จ๊อ 
        
      1.5  ไสก้รอก 
              
      1.6 ไก่แช่เหล้า 
 
      1.7 กระเพาะปลาผัดแห้ง 
 
 
 
 
 



 
 
2.  Soup  (Choice of 1 item)  
 
    เมนูซุป สามารถเลือกได้ 1 รายการ  
 
      2.1   หูฉลามน้ําแดงเนื้อป ู
   
      2.2  กะเพาะปลาทรงเครื่องไข่นกกระทาเนื้อไก่เนื้อป ู
 
      2.3   ซุปเห็ดออรินจิเนื้อป ู
	  
 
 
3. (Choice of 1 item)  
     สามารถเลือกได้ 1 รายการ    
 
         3.1 ปลากระพงนึ่งมะนาว 
           
          3.2 ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว 
  
          3.3 ปลากระพง 3 รส 
  
          3.4 ปลากระพงนึ่งบ๊วย 
 
 
 
4. (Choice of 1 item)  
    สามารถเลือกได้ 1 รายการ  
 
         4.1 สลัดกุ้งผลไม้กระทงเผือก 
   
         4.2 กุ้งทอดราดซอสมะขาม   
 
         4.3 กุ้งอบวุ้นเส้น   
	  
	  
 



 
5. (Choice of 1 item)  
    สามารถเลือกได้ 1 รายการ  
 
         5.1 ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน 
   
         5.2 ต้มยําเนื้อปลา ปลาหมึก หอย   
 
         5.3 น่องไก่ตุ๋นยาจีน 
 
         5.4 เอ็นหมูตุ๋นยาจีน 
 
6. (Choice of 1 item)  
    สามารถเลือกได้ 1 รายการ  
 
        6.1 ข้าวผัดป ู
   
         6.2 ผัดหมี่ฮ่องกงหมูกรอบ 
 
         6.3 ข้าวผัดปลาอินทรีย์ทรงเครื่อง 
   
	  	  	  	  	  	  	  6.4 ขา้วผัดรวมมิตร 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  6.5 ผัดหมี่ฮ่องกงทรงเครื่อง 
	  	  	  	  	  
7. (Choice of 1 item)  
    สามารถเลือกได้ 1 รายการ  
 
         7.1 โอนีแปะก๊วย 
   
         7.2 สาคูแคนตาลูปนมสด 
 
         7.3 เงาะลอยแก้วแปะก๊วย 
   
	  	  	  	  	  	  	  7.4  เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดนมสด 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  7.5 ผลไม้สดรวมมิตร 


