ร้ านอาหารทะเล นิวทิวสน (ณิสาญ์ สิริ บูติค รี สอร์ ท) แหลมสิงห์ จันทบุรี
Tel: 082-419-1994, 088-840-1208, 039-499-363 l Line: @nisasiri
E-mail: nisasiriboutique_resort@hotmail.com l Website: www.nisasiriboutiqueresort.com

อาหารเซ็ท A : อาหาร 5 รายการ 1,600 บาท (8 ท่ าน/โต๊ ะ)
1. บล็อกโคลีผ่ ดั กุ้ง/ ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / คะน้ าหมูกรอบ/ น ้าพริ กกะปิ +ผักสด/ น ้าพริ กกุ้งแห้ ง+ผักสด/ น ้าพริ กปลาทู+ผักสด/ หลนปลาเค็ม+ผักสด
2. ห่อหมกปลา/ ทอดมันปลา / ไข่เจียว หมูสบั ,กุ้งสับ, เนื ้อปู/ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชุบแป้งทอด/ หอยจ๊ อ
3. ปลาพล่า(น ้าพริกถัว่ )/ ยาผักกูดกุ้งสด/ ยาขาหมูอดั / ยาหมูยอ/ ยาแหนมสด/ ยาหมูเส้ น/ ลาบ หมู,ไก่/ หมูมะนาว/ ส้ มตาทะเล
4. ไก่ต้มกระวาน/ ปลากะพงต้ มกระวาน/ ต้ มยาปลากะพง น ้าข้ น,น ้าใส/ ต้ มยาโป๊ ะแตก/ แกงเลียงผักรวมกุ้งสด/ แกงส้ มผักรวมกุ้งสด/
แกงส้ มชะอมไข่ก้ งุ สด/ ต้ มแซ่บกระดูกอ่อน/ ต้ มกระดูกหมูเห็ดหอม/ ต้ มจืดหมูสบั สาหร่าย/ ไก่ตนุ๋ มะนาวดอง
5. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพริ ก/ ปลากะพงนึง่ มะนาว/ ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ / ปลากะพงแป๊ ะซะ

อาหารเซ็ท B: อาหาร 6 รายการ 1,800 บาท (8 ท่ าน/โต๊ ะ)
1. บล็อกโคลีผ่ ดั กุ้ง/ ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / คะน้ าหมูกรอบ/ น ้าพริ กกะปิ +ผักสด/ น ้าพริ กกุ้งแห้ ง+ผักสด/ น ้าพริ กปลาทู+ผักสด/ หลนปลาเค็ม +ผักสด
2. ห่อหมกปลา/ ทอดมันปลา / ไข่เจียว หมูสบั ,กุ้งสับ, เนื ้อปู/ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชุบแป้งทอด/ หอยจ๊ อ
3. ปลาพล่า(น ้าพริกถัว่ )/ ยาผักกูดกุ้งสด/ ยาขาหมูอดั / ยาหมูยอ/ ยาแหนมสด/ ยาหมูเส้ น/ ลาบ หมู,ไก่/ หมูมะนาว/ ส้ มตาทะเล
4. ไก่ต้มกระวาน/ ปลากะพงต้ มกระวาน/ ต้ มยาปลากะพง น ้าข้ น,น ้าใส/ ต้ มยาโป๊ ะแตก/ แกงเลียงผักรวมกุ้งสด/ แกงส้ มผักรวมกุ้งสด/
แกงส้ มชะอมไข่ก้ งุ สด/ ต้ มแซ่บกระดูกอ่อน/ ต้ มกระดูกหมูเห็ดหอม/ ต้ มจืดหมูสบั สาหร่าย/ ไก่ตนุ๋ มะนาวดอง
5. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพริ ก/ ปลากะพงนึง่ มะนาว/ ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ / ปลากะพงแป๊ ะซะ
6. เส้ นจันท์ผดั ปู/ ไก่, ปลา, ทะเลผัดพริ กไทยดา/ ปลา, ทะเลผัดฉ่า/ หมึกผัดน ้าพริ กเผา/ หมึกผัดซอส/ หมึกผัดไข่เค็ม/ หมู, หมึกผัดพริ กแกง

อาหารเซ็ท C: อาหาร 7 รายการ 2,000 บาท (8 ท่ าน/โต๊ ะ) สั่งอาหารประเภทได้ ก็ได้ เพิ่มได้ อกี 1 รายการ (ยกเว้ นประเภทที่ 5)
1. บล็อกโคลีผ่ ดั กุ้ง/ ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / คะน้ าหมูกรอบ/ น ้าพริ กกะปิ +ผักสด/ น ้าพริ กกุ้งแห้ ง+ผักสด/ น ้าพริ กปลาทู+ผักสด/ หลนปลาเค็ม+ผักสด
2. ห่อหมกปลา/ ทอดมันปลา / ไข่เจียว หมูสบั ,กุ้งสับ, เนื ้อปู/ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชุบแป้งทอด/ หอยจ๊ อ
3. ปลาพล่า(น ้าพริกถัว่ )/ ยาผักกูดกุ้งสด/ ยาขาหมูอดั / ยาหมูยอ/ ยาแหนมสด/ ยาหมูเส้ น/ ลาบ หมู,ไก่/ หมูมะนาว/ ส้ มตาทะเล
4. ไก่ต้มกระวาน/ ปลากะพงต้ มกระวาน/ ต้ มยาปลากะพง น ้าข้ น,น ้าใส/ ต้ มยาโป๊ ะแตก/ แกงเลียงผักรวมกุ้งสด/ แกงส้ มผักรวมกุ้งสด/
แกงส้ มชะอมไข่ก้ งุ สด/ ต้ มแซ่บกระดูกอ่อน/ ต้ มกระดูกหมูเห็ดหอม/ ต้ มจืดหมูสบั สาหร่าย/ ไก่ตนุ๋ มะนาวดอง
5. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพริ ก/ ปลากะพงนึง่ มะนาว/ ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ / ปลากะพงแป๊ ะซะ
6. เส้ นจันท์ผดั ปู/ ไก่, ปลา, ทะเลผัดพริ กไทยดา/ ปลา, ทะเลผัดฉ่า/ หมึกผัดน ้าพริ กเผา/ หมึกผัดซอส/ หมึกผัดไข่เค็ม/ หมู, หมึกผัดพริ กแกง
หมายเหตุ
- ทุกเซ็ทเสิร์ฟ พร้ อม ข้ าวสวย + ผลไม้ + น ้าดืม่ + น ้าแข็ง
- ไม่รวมบุฟเฟ่ ต์ซอฟดริ๊งก์ มีบริ การ 70 บาท/ท่าน: น ้าอัดลม + โซดา + น ้าดื่ม + น ้าแข็ง (ไม่รวมโซดา 50 บาท/ท่าน)

ร้ านอาหารทะเล นิวทิวสน (ณิสาญ์ สิริ บูติค รี สอร์ ท) แหลมสิงห์ จันทบุรี
Tel: 082-419-1994, 088-840-1208, 039-499-363 l Line: @nisasiri
E-mail: nisasiriboutique_resort@hotmail.com l Website: www.nisasiriboutiqueresort.com

อาหารเซ็ท D: อาหาร 7 รายการ 2,200 บาท (8 ท่ าน/โต๊ ะ)
1. กุ้งทอดซอสมะขาม/ กุ้งอบวุ้นเส้ น/ เนื ้อปู, ปูนิ่ม, ทะเลผัดผงกะหรี่ / ปูนิ่มทอดกระเทียม/ หมึกทอดราดน ้าปลา/ยาทะเลรวมมิตร/ หมึกนึง่ มะนาว
2. บล็อกโคลีผ่ ดั กุ้ง/ ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / คะน้ าหมูกรอบ/ น ้าพริ กกะปิ +ผักสด/ น ้าพริ กกุ้งแห้ ง+ผักสด/ น ้าพริ กปลาทู+ผักสด/ หลนปลาเค็ม+ผักสด
3. ห่อหมกปลา/ ทอดมันปลา / ไข่เจียว หมูสบั ,กุ้งสับ, เนื ้อปู/ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชุบแป้งทอด/ หอยจ๊ อ
4. ปลาพล่า(น ้าพริกถัว่ )/ ยาผักกูดกุ้งสด/ ยาขาหมูอดั / ยาหมูยอ/ ยาแหนมสด/ ยาหมูเส้ น/ ลาบ หมู,ไก่/ หมูมะนาว/ ส้ มตาทะเล
5. ไก่ต้มกระวาน/ ปลากะพงต้ มกระวาน/ ต้ มยาปลากะพง น ้าข้ น,น ้าใส/ ต้ มยาโป๊ ะแตก/ แกงเลียงผักรวมกุ้งสด/ แกงส้ มผักรวมกุ้งสด/
แกงส้ มชะอมไข่ก้ งุ สด/ ต้ มแซ่บกระดูกอ่อน/ ต้ มกระดูกหมูเห็ดหอม/ ต้ มจืดหมูสบั สาหร่าย/ ไก่ตนุ๋ มะนาวดอง
6. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพริ ก/ ปลากะพงนึง่ มะนาว/ ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ / ปลากะพงแป๊ ะซะ
7. เส้ นจันท์ผดั ปู/ ไก่, ปลา, ทะเลผัดพริ กไทยดา/ ปลา, ทะเลผัดฉ่า/ หมึกผัดน ้าพริ กเผา/ หมึกผัดซอส/ หมึกผัดไข่เค็ม/ หมู, หมึกผัดพริ กแกง
อาหารเซ็ท E: อาหาร 7 รายการ 2,500 บาท (8 ท่ าน/โต๊ ะ)
1. กุ้งเผา (30 ตัว/กิโล) 1 กิโล/ ปูเนื ้อนึง่ (4-5 ตัว/กิโล) 1 กิโล/ หมึกย่าง 1 กิโล/ หอยเชลล์เผา 1 กิโล
2. บล็อกโคลีผ่ ดั กุ้ง/ ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / คะน้ าหมูกรอบ/ น ้าพริ กกะปิ +ผักสด/ น ้าพริ กกุ้งแห้ ง+ผักสด/ น ้าพริ กปลาทู+ผักสด/ หลนปลาเค็ม+ผักสด
3. ห่อหมกปลา/ ทอดมันปลา / ไข่เจียว หมูสบั ,กุ้งสับ, เนื ้อปู/ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชุบแป้งทอด/ หอยจ๊ อ
4. ปลาพล่า(น ้าพริกถัว่ )/ ยาผักกูดกุ้งสด/ ยาขาหมูอดั / ยาหมูยอ/ ยาแหนมสด/ ยาหมูเส้ น/ ลาบ หมู,ไก่/ หมูมะนาว/ ส้ มตาทะเล
5. ไก่ต้มกระวาน/ ปลากะพงต้ มกระวาน/ ต้ มยาปลากะพง น ้าข้ น,น ้าใส/ ต้ มยาโป๊ ะแตก/ แกงเลียงผักรวมกุ้งสด/ แกงส้ มผักรวมกุ้งสด/
แกงส้ มชะอมไข่ก้ งุ สด/ ต้ มแซ่บกระดูกอ่อน/ ต้ มกระดูกหมูเห็ดหอม/ ต้ มจืดหมูสบั สาหร่าย/ ไก่ตนุ๋ มะนาวดอง
6. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพริ ก/ ปลากะพงนึง่ มะนาว/ ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ / ปลากะพงแป๊ ะซะ
7. เส้ นจันท์ผดั ปู/ ไก่, ปลา, ทะเลผัดพริ กไทยดา/ ปลา, ทะเลผัดฉ่า/ หมึกผัดน ้าพริ กเผา/ หมึก ผัดซอส/ หมึกผัดไข่เค็ม/ หมู, หมึกผัดพริ กแกง
อาหารเซ็ท F: อาหาร 8 รายการ 3,000 บาท (8 ท่ าน/โต๊ ะ)
1. กุ้งเผา (30 ตัว/กิโล) 1 กิโล/ ปูเนื ้อนึง่ (4-5 ตัว/กิโล) 1 กิโล/ หมึกย่าง 1 กิโล/ หอยเชลล์เผา 1 กิโล
2. กุ้งทอดซอสมะขาม/ กุ้งอบวุ้นเส้ น/ เนื ้อปู, ปูนิ่ม, ทะเลผัดผงกะหรี่ / ปูนิ่มทอดกระเทียม/ หมึกทอดราดน ้าปลา/ยาทะเลรวมมิตร/ หมึกนึง่ มะนาว
3. บล็อกโคลีผ่ ดั กุ้ง/ ผัดผักรวมมิตรกุ้ง / คะน้ าหมูกรอบ/ น ้าพริ กกะปิ +ผักสด/ น ้าพริ กกุ้งแห้ ง+ผักสด/ น ้าพริ กปลาทู+ผักสด/ หลนปลาเค็ม+ผักสด
4. ห่อหมกปลา/ ทอดมันปลา / ไข่เจียว หมูสบั ,กุ้งสับ, เนื ้อปู/ ซี่โครงหมูทอดกระเทียม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชุบแป้งทอด/ หอยจ๊ อ
5. ปลาพล่า(น ้าพริกถัว่ )/ ยาผักกูดกุ้งสด/ ยาขาหมูอดั / ยาหมูยอ/ ยาแหนมสด/ ยาหมูเส้ น/ ลาบ หมู,ไก่/ หมูมะนาว/ ส้ มตาทะเล
6. ไก่ต้มกระวาน/ ปลากะพงต้ มกระวาน/ ต้ มยาปลากะพง น ้าข้ น,น ้าใส/ ต้ มยาโป๊ ะแตก/ แกงเลียงผักรวมกุ้งสด/ แกงส้ มผักรวมกุ้งสด/
แกงส้ มชะอมไข่ก้ งุ สด/ ต้ มแซ่บกระดูกอ่อน/ ต้ มกระดูกหมูเห็ดหอม/ ต้ มจืดหมูสบั สาหร่าย/ ไก่ตนุ๋ มะนาวดอง
7. ปลากะพงทอดราดน ้าปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพริ ก/ ปลากะพงนึง่ มะนาว/ ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ / ปลากะพงแป๊ ะซะ
8. เส้ นจันท์ผดั ปู/ ไก่, ปลา, ทะเลผัดพริ กไทยดา/ ปลา, ทะเลผัดฉ่า/ หมึกผัดน ้าพริ กเผา/ หมึกผัดซอส/ หมึกผัดไข่เค็ม/ หมู, หมึกผัดพริ กแกง
หมายเหตุ
- ทุกเซ็ทเสิร์ฟ พร้ อม ข้ าวสวย + ผลไม้ + น ้าดืม่ + น ้าแข็ง
- ไม่รวมบุฟเฟ่ ต์ซอฟดริ๊งก์ มีบริ การ 70 บาท/ท่าน: น ้าอัดลม + โซดา + น ้าดื่ม + น ้าแข็ง (ไม่รวมโซดา 50 บาท/ท่าน)

ร้ านอาหารทะเล นิวทิวสน (ณิสาญ์ สิริ บูติค รี สอร์ ท) แหลมสิงห์ จันทบุรี
Tel: 082-419-1994, 088-840-1208, 039-499-363 l Line: @nisasiri
E-mail: nisasiriboutique_resort@hotmail.com l Website: www.nisasiriboutiqueresort.com

รายการอาหารทะเล
กุ้งกุลาดาเผา ( 15 ตัว/ กก. )
กุ้งขาวเผา ( 30 ตัว/ กก. )
ปูเนื ้อ
( 4-5 ตัว/ กก. )
หอยเชลล์เผา
กังกระดาน
้
นึง่ /เผา
ปลาหมึกย่าง
หอยแครงเผา
หอยแมลงภูอ่ บ

ราคา 800 บาท/กก.
ราคา 600 บาท/กก.
ราคา 650 บาท/กก.
ราคา 550 บาท/กก.
ราคา 550 บาท/กก.
ราคา 550 บาท/กก.
ราคา 450 บาท/กก.
ราคา 200 บาท/กก.

รายการเครื่องดื่มและเครื่องเสียง
กรณีนาเข้ าอาหารทะเล รี สอร์ ทปรุงสุกให้

50 บาท/กก. (ไม่รวมน ้าจิ ้ม และ ต้ องทาเสร็ จพร้ อมปิ ง้ ย่างเท่านัน)
้

กรณีจดั เลี ้ยงที่ห้องประชุมณิสาญ์สริ ิ (ห้ องแอร์ )

ชาระเพิม่ 4,000 บาท (18.00 น. – 23.00 น.)

ซอฟดริ ง้ ก์ (ไม่รวมโซดา)

50 บาท/ท่าน (เสิร์ฟ 4 ชม.)

ซอฟดริ ง้ ก์ (รวมโซดา)

70 บาท/ท่าน (เสิร์ฟ 4 ชม.)

คาราโอเกะ (ไม่เกิน 22.00 น.)

4,000 บาท

กรณีลกู ค้ านาคาราโอเกะมาเอง คิดค่าไฟ

2,000 บาท

หมายเหตุ:
-

รายการอาหารและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลของอาหารทะเล
เพื่อยืนยันการจอง กรุณาโอนเงินมัดจาล่วงหน้ า 30% ของค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
ภายใน 7 วัน หลังจากทาการตกลง
เพิ่ม/ลด จานวนโต๊ ะ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วัน
ทีมงานและคนขับรถ ทางร้ านมีอาหารจัดให้ (กรุณาแจ้ งจานวนล่วงหน้ าก่อนมาถึง)

