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รายการอาหาร     กรกฎาคม     2565 

ว / ด / ป แกงเผ็ด / ต้มยำ น้ำพริก / ผัดเผ็ด แกงจืด ผัดจืด ทอด / อบ / ย่าง จานเดียว 

1/7/65 แกงเขียวหวานไก่ ผัดฉ่าปลาดุก แกงจืดกวางตุ้งหมูสับ ผัดเปรี้ยวหวานไส้กรอก กุ้งผัดพริกเกลือ ขนมจีนน้ำยาไข่ต้ม 

2/7/65 พะแนงหมู ยำกุนเชียง ไก่ตุ๋นยาจีน เต้าหู้น้ำแดง ปลาทอดราดพริก ข้าวผัดปู 

3/7/65 หยุดวันอาทิตย์ 

4/7/65 แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่ น้ำพริกตาแดง แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ผัดคะน้าปลาเค็ม ปูจ๋า ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ 

5/7/65 ต้มเค็มปลาทู เต้าเจี้ยวหลน แกงจืดผักกาดดองไก ่ ถั่วงอกทรงเครื่อง ไข่ลูกเขย เกี๊ยวน้ำ 

6/7/65 แกงหมูชะมวง ผัดพริกขิงไก่ใส่ถั่ว แกงจืดตำลึงหมูสับ เนื้อปลาน้ำแดง ไก่ทอดกระเทียม หม่ีกะทิ 

7/7/65 แกงป่าปลาดุก ผัดหมูคั่วใต้ ต้มซุปไก่ ไชโป๊วผัดไข ่ ทอดมันข้าวโพด สลัดปูอัด 

8/7/65 แกงกะหรี่ไก่ ผัดพริกสดตบั เกาเหลาลูกชิ้นเมืองทอง ผัดผักกาดขาวกุ้ง ไข่ยัดไส ้ สปาเก็ตตี้ซอสไก ่

9/7/65 ห่อหมกปลากราย ลาบไก่ฉีก ซี่โครงตุ๋นมะระ กระหล่ำปลีผัดหมู สตูวไก ่ ผัดหม่ีโคราช 

10/7/65 หยุดวันอาทิตย์ 

11/7/65 แกงเลียงกุ้ง ปูเค็มหลน แกงจืดไข่น้ำเห็ดหอม ไก่ผัดสามรส ลาบหมูทอด กระเพาะปลา 

12/7/65 แกงหมูฮ้อง ไก่ผัดขิงสด แกงจืดสาหร่ายหมูสับ ผัดเห็ดน้ำมันหอย ไก่ทอดซอสปาปิก้า เส้นหม่ีซอสแดง 

13/7/65 ต้มโคล้งปลากรอบ ผัดเผ็ดผักบุ้งหมู ไก่ตุ๋นมะนาวดอง มะละกอผัดไข่ ปลาทอดซอสมะขาม ก๋วยจั๊บน้ำข้น 

14/7/65 แกงส้มผักบุ้ง น้ำพริกกะปิ แกงจืดหมูบะช่อเต้าหู้น่ิม บวบผัดไข ่ ปลาทูทอด ข้าวผัดแหนม 

15/7/65 ต้มข่าไก ่ ปลาดุกผัดเผ็ด เกี่ยมฉ่ายกระเพาะหมู เต้าหู้หมูสับ ไข่เค็มนึ่งหมูสับ ขนมจีนน้ำเงี้ยว 

16/7/65 แกงเผ็ดฟักทองหมู ยำมะเขือยาว ไก่ตุ๋นเห็นหอม ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปลานึ่งมะนาว สปาเก็ตตี้ผัดพริกแห้ง 

17/7/65 หยุดวันอาทิตย์ 

18/7/65 แกงอ่อมมะระปลากราย น้ำพริกอ่อง ซี่โครงตุ๋นยาจีน ผัดพริกหวานหมู ไก่ต้มน้ำปลา ข้าวคลุกกะปิ 

19/7/65 แกงฮังเล เต้าหู้ผัดพริกเสฉวน แกงจืดกระหล่ำปลีหมูสับ ปลาผัดขึ้นฉ่าย ทอดมันปลากราย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 

20/7/65 ต้มแซ่บซี่โครง ลาบปลานิล ต้มจับฉ่าย ผัดวุ้นเส้นกระหล่ำปล ี กุ้งทอดซอสมะขาม ราดหน้าหมู 

21/7/65 ต้มส้มปลาทู ผัดเผ็ดไก่ยอดมะพร้าว แกงจืดไชเท้าทรงเครื่อง หมูสับผัดหนำเลี๊ยบ ปีกไก่เหล้าแดง สุกี้น้ำ 

22/7/65 แกงเผ็ดเป็ดย่าง ทะเลผัดผงกะหรี่ เกาเหลาเย็นตาโฟ เต้าหูท้อดผัดแห้ง ไข่เจียวทรงเครื่อง ข้าวผัดธัญพืช 

23/7/65 แกงเทโพหมู ปลาดุกทอดผัดพริกขิง แกงจืดแตงกวายัดไส้ มะระผัดไข่ ไก่นึ่งสมุนไพร ผัดมักกะโรนีไส้กรอก 

24/7/65 หยุดวันอาทิตย์ 

25/7/65 แกงป่าไก่ กะเพราหมูใส่เห็ด ไข่พะโล ้ ผัดจับฉ่ายน้ำมันหอย ปลาซิวกรอบทอดกระเทียม ก๋วยจั๊บญวน 

26/7/65 ต้มยำปลาสูตรโบราณ ผัดเขียวหวานไก่ แกงจืดฟักหมูสับ ผัดถั่วงอกเต้าหู้เหลือง ไก่ทอดงา ขนมจีนน้ำพริก 

27/7/65 แกงส้มผักรวม ลาบเป็ด ต้มเลือดหมู ไก่ผัดไข่เค็ม ปลาดุกแดดเดียว ข้าวผัดอเมริกัน 

28/7/65 แกงเผ็ดสับปะรดหมูย่าง น้ำพริกลงเรือ แกงจืดไชโป๊วซี่โครง ผัดผักรวมเห็ด ไข่ตุ๋นปูอัด บะหม่ีหมูแดง 

29/7/65 ต้มโคล้งน่องไก่ ปลาอินทรีเค็มหลน แกงจืดเต้าหู้ไข่หมูสับ คะน้าหมู ไก่ต้มผัดเต้าเจี้ยว หม่ีกรอบราดหน้า 

30/7/65 แกงต้มเปรอะ หมูน้ำตก ตุ๋นผักทอดเห็ดหอม วุ้นเส้นผัดไข่ ปลาส้มทอด สลัดไข่ต้ม 

31/7/65 หยุดวันอาทิตย์ 

 

ชื่อ ............................................................................................................................ โทรศัพท์ ....................................................................................... 

ที่อยู่ ............................................................................................................................. .................................................................................................... 

ชุดอาหารปกติ    2 อย่าง 3100 บาท .......... 3 อย่าง 4400 บาท .......... 4 อย่าง 5600 บาท .......... 5 อย่าง 6800 บาท .......... 6 อย่าง 7800 บาท ..........  

ชุดอาหารพิเศษ   2 อย่าง 3300 บาท .......... 3 อย่าง 4800 บาท .......... 4 อย่าง 6400 บาท .......... 5 อย่าง 7800 บาท .......... 6 อย่าง 9300 บาท ..........               

รสชาติอาหาร   ป่วย .............   เผ็ดน้อย .............   เผ็ดกลาง .............    

ค่าบริการจัดส่ง 300 บาท ต่อเดือน                 “กรุณาทำเครื่องหมายในช่องรายการที่ท่านเลือก” 

คำแนะนำติชม ................................................................................................................................................................................................................... 
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089-073-6307 , 02-948-0681-2 

พิรุณพัฒน์  ศรศรีวิชัย   419-0-60662-1 

พิรุณพัฒน์  ศรศรีวิชัย   061-3-09429-6 

อลงกรณ์   เกษจรัล     244-2-03823-4 

อลงกรณ์   เกษจรัล     479-1-19631-2 


