ฟลุ๊ค โภชนา
โต๊ ะจีน นครปฐม
ที่อยู่ 72/2 หมู่ 10 ตําบล นครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ใบสั่ งจองโต๊ ะจีน ฟลุ๊ค โภชนา ราคาโต๊ ะละ 2,000 บาท
www.ฟลุ๊คโภชนา .com
1. ผู้สั่งจอง/เจ้ าของงาน
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์ โทร ติดต่ อวันงาน ………………………………………………………Email……………………………………………………………....

2. วัน/เวลา/สถานทีจ่ ัดงาน
วัน………………..ที่……..…เดือน………………………………………...…………….………พ.ศ…………………….…
สถานที่จดั งาน…………………………………………………………………….……… ประเภท…………..เวลา………..…
3. สั่ งชุ ดเครื่ องดื่ม
สัง่ จํานวน ……. ชุด ราคา 200 บาท ( นํ้าอัดลม 2 ขวด , นํ้าเปล่า 2 ขวด โซดา 4 ขวด , นํ้าแข็งตลอดงาน
( ประมาณ 4ชม. นับจากอาหารจานแรก )
ไม่สงั่ ชุดเครื่ องดื่ม …………
4. สั่ งจองโต๊ ะจีน ราคาโต๊ ะละ 2,000 บาท

จํานวน……………โต๊ ะ

เลือกอาหารชุ ดที…
่ …………………………………..รวมราคาทั้งสิ้น…………………………………………………. บาทถ้ วน
(กรุ ณาเลือกชุดอาหารที่ท่านต้ องการ) *** สลับรายการได้ เช่ น รายการที่ 1 สลับกับรายการที่ 2 สลับกับ 2 ,5 สลับกับ 5 เป็ น ต้ น ***
ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

1. ข้าวเกรี ยบ
2. ออเดริ์ ฟ ( ไส้กรอกรมควัน,ไข่ เยีย่ วม้า,
ขนมจีบ,ปูอดั ,หมูแผ่น)
3. หูฉลามเนื้ อปูเห็ดหอมนํ้าแดง
4. เป็ ดยัดไส้เกาลัก หรื อเป็ ดย่าง
5. ไก่อบซอสเหล้าแดง
6. กุง้ อบวุน้ เส้น
7. ปลากระพงนึ่งมะนาว หรื อ ปลากระพงนึ่ง
บ๊วย
8. กระดูกหมูต๋ ุนยาจีนเยือ่ ไผ่ หรื อ ไก่ต๋ ุน
เห็ดหอม
9. ข้าวห่อใบบัว
10. ข้าวเหนียวเผือกรวมมิตรมะพร้าวอ่อน

1. ข้าวเกรี ยบ
2. ออเดริ์ ฟทะเลนึ่ง ( กุง้ ,ปลาหมึก, ปูอดั ,
ลูกชิ้นปลา, )
3. หูฉลามเนื้ อปูเห็ดหอมนํ้าแดง
4. ขาหมูหมัน่ โถ
5. ปี กไก่ทอดเกลือ
6. ยําสามกรอบ หรื อ ยําตะไคร้กงุ้ สด
7. ปลากระพงทอดสามรส หรื อปลากระพง
ทอดราดนํ้าตะไคร้
8. ต้มยํารวมมิตรนํ้าข้น หรื อ ต้มยําโป๊ ะแตก
9. ข้าวผัดฮ่องกง
10. ลิ้นจี่ลอยแก้ว หรื อ เต้าทึงนํ้าลําไย

1. ข้าวเกรี ยบ
2. ออเดริ์ ฟ ( ไส้กรอกรมควัน,ไข่ เยีย่ วม้า,
ขนมจีบ,ปูอดั ,หมูแผ่น)
3. หูฉลามเนื้ อปูเห็ดหอมนํ้าแดง
4. ขาหมูต๋ ุนยาจีนทอด – ผักดอง
5. สี่ สีไส้มงั กร หรื อ หอยจ้อปูทอด
6. ยําขาหมูสไลด์
7. เมี่ยงปลาช่อน หรื อ ปลาช่อนทอดยํา
มะม่วง
8. ต้มยําขาหมู หรื อ ต้มโคล้งปลาช่อน หรื อ
แกงป่ ารวมมิตร
9. ข้าวผัดปู
10. รวมมิตรหวานเย็นมะพร้าวอ่อน

1. ข้าวเกรี ยบ
2. ออเดริ์ ฟทะเลนึ่ง ( กุง้ ,ปลาหมึก, ปูอดั ,
ลูกชิ้นปลา, )
3. หูฉลามเนื้ อปูเห็ดหอมนํ้าแดง
4. ไก่ตอน(ไก่สาว) หรื อ ไก่ผดั โหงวก๊วย
กระทงเผือก
5. สลัดกุง้ ทอด หรื อ สามเซี ยนผัดเห็ด
เป๋ าฮื้อ
6. หมูมะนาว หรื อ ทอดมันกุง้
7. ปลาหมึกไข่น่ ึงมะนาว
8. แกงส้มปลาช่อน(ชิ้น) หรื อ แกงส้มกุง้
ชะอมไข่
9. ผัดหมี่ฮ่องกง
10. วุน้ มะพร้าวนํ้าหอม(ชิ้น) หรื อ ผลไม้

ฟลุค๊ โภชนา โทรศัพท์ 083-066-7309 , www.ฟลุค๊ โภชนา.com, E-mail: fluke.pochana@gmail.com

