
กว๋ยเตี๋ยวหมู 30 บาท  ก๋วยเตี๋ยวปลา 35  บาท
ต้มเลือดหมู, เกีย้มอี๋  30 บาท
ข้าวต้มหม,ู                        30 บาท
ข้าวต้มกุง้/ปลา 35 บาท
ชา,โกโก,้กาแฟ                       15 บาท

กว๋ยเตี๋ยวสุโขทยั                            35 บาท
ผัดหมี่ซั่ว                          35 บาท
แกงจืดหัวไชเทา้                          30 บาท              เล็ก  15 บาท
แกงส้มมะรุม                          35 บาท              เล็ก  20 บาท
แกงเขยีวหวานไก่                          40 บาท              เล็ก  20 บาท
ต้มแซ่บซีโ่ครงหมู                          40 บาท              เล็ก  20 บาท
ปลาเก๋าผัดค่ืนช่าย              40 บาท              เล็ก  25 บาท
หมูคําหวาน                          45 บาท      เล็ก  25 บาท
ผัดดอกกุยช่ายตับหมู                      35 บาท      เล็ก 20  บาท
ปลาดุกทอดผัดเผ็ด                         40 บาท      เล็ก  20 บาท
ผัดสายบัวเห็ดฟาง                           35 บาท             เล็ก  20 บาท
ลาบไก่                      40 บาท              เล็ก 20 บาท
น้ําพริกเผาไขเ่ค็ม                           35 บาท
ปลาตะเพียนไรก้้าง                         80 บาท
ไขเ่จียว                                       30  บาท
ไข่พะโล้                                      30  บาท

ผัดสายบัวเห็ดฟาง                         30 บาท
ลาบโปรตนี                                 30 บาท

สาคูบวัลอยเผือก              ถ้วย  8 บาท              ใส่ถงุ   12 บาท
เต้าส่วน                         ถว้ย  8 บาท              ใส่ถงุ   12 บาท
เฉากว๊ย                         ถว้ย  8 บาท              ใส่ถงุ   12 บาท
ทับทิมกรอบ                    ถว้ย  8 บาท              ใส่ถงุ   12 บาท

อาหารเช้า

อาหารกลางวัน

อาหารมงัสวริตัิ

ขนมหวาน

รายการอาหารประจําวันที่
วันจันทร์ที่ ที่ 9 กันยายน2556



ก๋วยเต๋ียวหมู 30 บาท        กว๋ยเต๋ียวปลา 35  บาท
ต้มเลือดหมู, เกี๊ยมอ๋ี                        30 บาท
ขา้วต้มหมู, 30 บาท
ขา้วต้มกุ้ง/ปลา 35 บาท
ชา,โกโก้,กาแฟ 15 บาท

กะเพาะปลา                            35  บาท
ข้าวคลุกกะปิ                            35  บาท
แกงจืดปลาหมึกยัดไส้                  35  บาท         เล็ก 20  บาท
แกงไตปลา                               30  บาท        เล็ก  15  บาท
แกงค่ัวสัปปะรดหอย                   40  บาท         เล็ก 20  บาท
ต้มยําปลาช่อนสด                       40 บาท          เล็ก 20  บาท
ไก่ผัดพริกแกงใส่หนอ่ไม้สด            40 บาท          เล็ก 20 บาท
ปลาทูต้มเค็ม                            35 บาท
หมูหวาน                                 45 บาท          เล็ก 25 บาท
ยําไก่ใส่มะม่วง                          40  บาท          เล็ก 20 บาท
ผัดคะน้าปลาเค็ม                       35 บาท           เล็ก 20 บาท
น้ําพริกปลาย่าง                         30  บาท
ปลาสลิดฟู                               35  บาท          เล็ก 20 บาท
ปลาเก๋าชุบแปง้ทอด                    50  บาท          เล็ก 25 บาท
ผัดวุ้นเส้น                                30  บาท          เล็ก 15 บาท
ไขเ่จียว                                   30  บาท
ไข่พะโล้                                  30  บาท

ยําโปรตีน                            30  บาท

ขา้วเหนียวเปียกลําไย              ใส่ถ้วย  8  บาท       ใส่ถุง  12  บาท
รวมมิตร                              ใส่ถ้วย  8  บาท       ใส่ถุง  12  บาท
มันเชื่อม                              ใส่ถ้วย  12  บาท       ใส่ถุง  12  บาท

อาหารเช้า

อาหารกลางวัน

อาหารมงัสวริตัิ

ขนมหวาน

รายการอาหารประจํา
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556



กว๋ยเตี๋ยวหมู 30 บาท      กว๋ยเตี๋ยวปลา 35  บาท
ต้มเลือดหมู, เกีย๊มอี๋ 30 บาท
ข้าวต้มหม,ู 30 บาท
ข้าวต้มกุง้/ปลา 35 บาท
ชา,โกโก,้กาแฟ 15 บาท

เยน็ตาโฟ                                    35  บาท
ข้าวผัดปู                                     35  บาท
แกงจืดเห็ดสามอย่าง                       35  บาท       เล็ก 20  บาท
แกงออ่มไก่                                   35  บาท      เล็ก 20  บาท
แกงส้มผักกาดขาว                          35  บาท      เล็ก 20  บาท
ต้มข่าทะเล                                   45 บาท       เล็ก 25  บาท
ผัดกะเพราไก่                                 40 บาท       เล็ก 20  บาท
ผัดถั่วหวานเห็ดออรนิจิ                      45  บาท      เล็ก  25  บาท
หมูทอดมัน                                    40  บาท      เล็ก  20  บาท         
ยําผักกูด                                        45  บาท      เล็ก  25  บาท
ยําปลาหมกึ                                    45  บาท      เล็ก  25  บาท
ปลาร้าทรงเครือ่ง                              35  บาท     
ผัดมะระใส่ใข่                                  30  บาท
ปลานิลทอด                                   150  บาท
ไขเ่จียว                                         30  บาท
ไข่พะโล้                                        30  บาท

ผัดเห็ดสามอย่าง                        30  บาท

กล้วยบวดชี                                 ใส่ถ้วย  12  บาท        ใส่ถงุ  12  บาท
ลอดช่องสิงคโปร์                           ใส่ถ้วย  8  บาท        ใส่ถงุ  12  บาท             
ขา้วต้มน้ําวุ้น                                ใส่ถ้วย  8  บาท         ใส่ถงุ  12  บาท

อาหารเชา

อาหารกลางวัน

อาหารมงัสวริตัิ

ขนมหวาน

รายการอาหารประจํา
วันพุธที่ 11 กันยายน 2556



ก๋วยเต๋ียวหมู 30 บาท    ก๋วยเต๋ียวปลา   35  บาท
ต้มเลือดหมู, เกี้ยมอ๋ี                        30 บาท
ขา้วต้มหมู 30 บาท
ขา้วต้มกุ้ง/ปลา 35 บาท
ชา,โกโก้,กาแฟ 15 บาท

บะหมี่เก๊ียวหมูแดง                        40  บาท
เส้นใหญ่ผัดซีอ้ิว                           35  บาท
แกงจืดหน่อไม้สดซี่โครงหมู              35  บาท          เล็ก  20  บาท
แกงเลียงผักหวานกุ้ง                      40  บาท          เล็ก  20  บาท
แกงมัสมั่นหมู                              50  บาท          เล็ก  30  บาท
ต้มยําไก่ใบมะขามอ่อน                   40 บาท           เล็ก  20  บาท
ไก่ผัดขิงสด                                 40 บาท          เล็ก  20  บาท    
ปลาเก๋าผัดพรกิไทยดํา                    40  บาท         เล็ก  20  บาท
ทะเลทอดกรอบ                            45  บาท         เล็ก 25 บาท
ผัดฟักทองไส่ใข่                             30  บาท         เล็ก  15  บาท 
ผัดถั่วงอกเก้ียมฉ่าย                        30 บาท          เล็ก  15  บาท
ยําไข่ดาว                                    35  บาท         เล็ก  20  บาท
น้ําพริกอ่อง                                  30  บาท
ปลาสําลีแดดเดียว+ยํามะม่วง            150-160  บาท              
ไขพ่ะโล้                                       30  บาท
ไข่เจียว                                       30  บาท

ผัดถ่ัวงอกเต้าหู้                                    30  บาท
เต้าหู้ผัดพริกไทยดํา                               30  บาท

ฟักทองแกงบวด                               ใส่ถ้วย  8  บาท      ใส่ถุง  12  บาท
ซาหริ่ม                                          ใส่ถ้วย  8  บาท      ใส่ถุง  12  บาท
สับปะรดลอยแก้ว                              ใส่ถ้วย  8  บาท      ใส่ถุง  12  บาท
มรกตกรอบ                                     ใส่ถ้วย 8  บาท       ใส่ถุง  12  บาท

อาหารเชา

อาหารกลางวัน

อาหารมงัสวริตัิ

ขนมหวาน

รายการอาหารประจํา
วันพฤหัสบดทีี่ 12 กันยายน 2556



ก๋วยเต๋ียวหมู 30 บาท   ก๋วยเต๋ียวปลา  35  บาท
ต้มเลือดหมู, เกี้ยมอ๋ี                        30 บาท
ขา้วต้มหมู, 30 บาท
ขา้วต้มกุ้ง/ปลา 35 บาท
ชา,โกโก้,กาแฟ 15 บาท

กว๋ยเตี๋ยวลูกชิ้นเนือ้/หมู                 35  บาท
เส้นใหญ่ราดหนา้คะน้าหมู              35  บาท
แกงจืดรวมมิตร                          30  บาท       เล็ก  15  บาท       
แกงเหลืองผักกาดดอง                  30  บาท       เล็ก   15  บาท
แกงป่าไก่                                 40  บาท       เล็ก   20  บาท
ต้มแซ่บปลากะพง                       40  บาท       เล็ก   20  บาท
ต้มยําขาหมู                               50  บาท      เล็ก  30  บาท
ผัดฉ่าปลากราย                          40  บาท      เล็ก   20  บาท
หอ่หมกปลาช่อน                         35  บาท
ลาบเปด็                                   45  บาท      เล็ก   25  บาท
ผัดผักรวมกุง้                              40  บาท      เล็ก   20  บาท
น้ําพริกมะม่วง                             30  บาท
ปลาทูทอด                                 30  บาท
ไกอ่บยอดผัก                              45 บาท      เล็ก 25 บาท
ไขเ่จียว                                     30  บาท
ไข่พะโล้                                    30  บาท

ผัดผักรวมเต้าหู้                                            35  บาท

มันต้มน้ําตาล                             ใส่ถ้วย 8 บาท     ใส่ถุง  12  บาท
ลอดช่อง แตงไทย เผือกน้ํากะทิ        ใส่ถ้วย 8 บาท     ใส่ถุง  12  บาท
ครองแครงกะทิ                           ใส่ถ้วย 8 บาท     ใส่ถุง  12  บาท

อาหารเชา

อาหารกลางวัน

อาหารมงัสวริตัิ

ขนมหวาน

รายการอาหารประจํา
วันศุกรท์ี่ 13 กันยายน 2556
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