
ร้านอาหารทะเล นิวทิวสน (ณิสาญสิ์ริ บูติค รีสอรท์) แหลมสิงห ์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 
  
 

 

 

 

 

   

1. บล็อกโคล่ีผดักุง้/ ผดัผกัรวมมิตรกุง้ / คะนา้หมกูรอบ/ น า้พรกิกะปิ+ผกัสด/ น า้พรกิกุง้แหง้+ผกัสด/ น า้พรกิปลาท+ูผกัสด/ หลนปลาเค็ม+ผกัสด 

2. ห่อหมกปลา/ ทอดมนัปลา / ไข่เจยีว หมสูบั,กุง้สบั, เนือ้ป/ู ซี่โครงหมทูอดกระเทยีม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชบุแป้งทอด/ หอยจ๊อ 

3. ปลาพล่า(น า้พรกิถั่ว)/ ย าผกักดูกุง้สด/ ย าขาหมอูดั/ ย าหมยูอ/ ย าแหนมสด/ ย าหมเูสน้/ ลาบ หม,ูไก่/ หมมูะนาว/ สม้ต าทะเล 

4. ไก่ตม้กระวาน/ ปลากะพงตม้กระวาน/ ตม้ย าปลากะพง น า้ขน้,น า้ใส/ แกงเลียงผกัรวมกุง้สด/ แกงสม้ผกัรวมกุง้สด/  

แกงสม้ชะอมไข่กุง้สด/ ตม้แซ่บกระดกูอ่อน/ ตม้กระดกูหมเูห็ดหอม/ ตม้จืดหมสูบัสาหรา่ย/ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 

5. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพรกิ/ ปลากะพงนึ่งมะนาว/ ปลากะพงนึง่ซีอิว๊/ ปลากะพงแป๊ะซะ 

หมายเหต ุ
        -      ทกุเซ็ทเสิรฟ์ พรอ้ม ขา้วสวย +  ผลไม ้+ น า้ดืม่ + น า้แขง็            
        -       ไม่รวมบฟุเฟ่ตซ์อฟดริง๊ก ์มีบรกิาร 100 บาท/ท่าน:  น า้อดัลม +  โซดา + น า้ดื่ม + น า้แขง็  (ไม่รวมโซดา 80 บาท/ท่าน)                                

                                                                                 

                                 

1. บล็อกโคล่ีผดักุง้/ ผดัผกัรวมมิตรกุง้ / คะนา้หมกูรอบ/ น า้พรกิกะปิ+ผกัสด/ น า้พรกิกุง้แหง้+ผกัสด/ น า้พรกิปลาท+ูผกัสด/ หลนปลาเค็ม+ผกัสด 

2. ห่อหมกปลา/ ทอดมนัปลา / ไข่เจยีว หมสูบั,กุง้สบั, เนือ้ป/ู ซี่โครงหมทูอดกระเทยีม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชบุแป้งทอด/ หอยจ๊อ 

3. ปลาพล่า(น า้พรกิถั่ว)/ ย าผกักดูกุง้สด/ ย าขาหมอูัด/ ย าหมยูอ/ ย าแหนมสด/ ย าหมเูสน้/ ลาบ หม,ูไก่/ หมมูะนาว/ สม้ต าทะเล 

4. ไก่ตม้กระวาน/ ปลากะพงตม้กระวาน/ ตม้ย าปลากะพง น า้ขน้,น า้ใส/ แกงเลียงผกัรวมกุง้สด/ แกงสม้ผกัรวมกุง้สด/  

แกงสม้ชะอมไข่กุง้สด/ ตม้แซ่บกระดกูอ่อน/ ตม้กระดกูหมเูห็ดหอม/ ตม้จืดหมสูบัสาหรา่ย/ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 

5. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพรกิ/ ปลากะพงนึ่งมะนาว/ ปลากะพงนึง่ซีอิว๊/ ปลากะพงแป๊ะซะ 

6. เสน้จนัทผ์ดัป/ู ไก่, ปลา, ทะเลผดัพรกิไทยด า/ ปลา, ทะเลผดัฉ่า/ หมึกผดัน า้พรกิเผา/ หมึกผดัซอส/ หมึกผดัไข่เคม็/ หม,ู หมึกผดัพรกิแกง 
 

อาหารเซท็ A : อาหาร 5 รายการ  2,000 บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) 

 

1. บล็อกโคล่ีผดักุง้/ ผดัผกัรวมมิตรกุง้ / คะนา้หมกูรอบ/ น า้พรกิกะปิ+ผกัสด/ น า้พรกิกุง้แหง้+ผกัสด/ น า้พรกิปลาท+ูผกัสด/ หลนปลาเค็ม+ผกัสด 

2. ห่อหมกปลา/ ทอดมนัปลา / ไข่เจยีว หมสูบั,กุง้สบั, เนือ้ป/ู ซี่โครงหมทูอดกระเทยีม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชบุแป้งทอด/ หอยจ๊อ 

3. ปลาพล่า(น า้พรกิถั่ว)/ ย าผกักดูกุง้สด/ ย าขาหมอูดั/ ย าหมยูอ/ ย าแหนมสด/ ย าหมเูสน้/ ลาบ หม,ูไก่/ หมมูะนาว/ สม้ต าทะเล 

4. ไก่ตม้กระวาน/ ปลากะพงตม้กระวาน/ ตม้ย าปลากะพง น า้ขน้,น า้ใส/ แกงเลียงผกัรวมกุง้สด/ แกงสม้ผกัรวมกุง้สด/  

แกงสม้ชะอมไข่กุง้สด/ ตม้แซ่บกระดกูอ่อน/ ตม้กระดกูหมเูห็ดหอม/ ตม้จืดหมสูบัสาหรา่ย/ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 

5. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพรกิ/ ปลากะพงนึ่งมะนาว/ ปลากะพงนึง่ซีอิว๊/ ปลากะพงแป๊ะซะ 

6. เสน้จนัทผ์ดัป/ู ไก่, ปลา, ทะเลผดัพรกิไทยด า/ ปลา, ทะเลผดัฉ่า/ หมึกผดัน า้พรกิเผา/ หมึกผดัซอส/ หมึกผดัไข่เคม็/ หม,ู หมึกผดัพรกิแกง 
 

อาหารเซท็ B: อาหาร 6 รายการ  2,200 บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) 

 

อาหารเซท็ C: อาหาร 7 รายการ  2,400 บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) สั่งอาหารประเภทไดก้็ได้ เพิ่มได้อกี  1 รายการ (ยกเว้นประเภทที ่5) 

 



ร้านอาหารทะเล นิวทิวสน (ณิสาญสิ์ริ บูติค รีสอรท์) แหลมสิงห ์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 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กุง้ทอดซอสมะขาม/ กุง้อบวุน้เสน้/ เนือ้ป,ู ปนูิ่ม, ทะเลผดัผงกะหร่ี/ ปนูิ่มทอดกระเทียม/ หมึกทอดราดน า้ปลา/ย าทะเลรวมมิตร/ หมกึนึ่งมะนาว 

2. บล็อกโคล่ีผดักุง้/ ผดัผกัรวมมิตรกุง้ / คะนา้หมกูรอบ/ น า้พรกิกะปิ+ผกัสด/ น า้พรกิกุง้แหง้+ผกัสด/ น า้พรกิปลาท+ูผกัสด/ หลนปลาเค็ม+ผกัสด 

3. ห่อหมกปลา/ ทอดมนัปลา / ไข่เจยีว หมสูบั,กุง้สบั, เนือ้ป/ู ซี่โครงหมทูอดกระเทยีม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชบุแป้งทอด/ หอยจ๊อ 

4. ปลาพล่า(น า้พรกิถั่ว)/ ย าผกักดูกุง้สด/ ย าขาหมอูดั/ ย าหมยูอ/ ย าแหนมสด/ ย าหมเูสน้/ ลาบ หม,ูไก่/ หมมูะนาว/ สม้ต าทะเล 

5. ไก่ตม้กระวาน/ ปลากะพงตม้กระวาน/ ตม้ย าปลากะพง น า้ขน้,น า้ใส/ แกงเลียงผกัรวมกุง้สด/ แกงสม้ผกัรวมกุง้สด/  

แกงสม้ชะอมไข่กุง้สด/ ตม้แซ่บกระดกูอ่อน/ ตม้กระดกูหมเูห็ดหอม/ ตม้จืดหมสูบัสาหรา่ย/ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 

6. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพรกิ/ ปลากะพงนึ่งมะนาว/ ปลากะพงนึง่ซีอิว๊/ ปลากะพงแป๊ะซะ 

7. เสน้จนัทผ์ดัป/ู ไก่, ปลา, ทะเลผดัพรกิไทยด า/ ปลา, ทะเลผดัฉ่า/ หมึกผดัน า้พรกิเผา/ หมึกผดัซอส/ หมึกผดัไข่เคม็/ หม,ู หมึกผดัพรกิแกง 

 

1. กุง้เผา (30 ตวั/กิโล) 1 กิโล/ ปเูนือ้นึ่ง (4-5 ตวั/กิโล) 1 กิโล/ หมึกย่าง 1 กิโล/ หอยเชลลเ์ผา 1 กิโล 

2. กุง้ทอดซอสมะขาม/ กุง้อบวุน้เสน้/ เนือ้ป,ู ปนูิ่ม, ทะเลผดัผงกะหร่ี/ ปนูิ่มทอดกระเทียม/ หมึกทอดราดน า้ปลา/ย าทะเลรวมมิตร/ หมกึนึ่งมะนาว 

3. บล็อกโคล่ีผดักุง้/ ผดัผกัรวมมิตรกุง้ / คะนา้หมกูรอบ/ น า้พรกิกะปิ+ผกัสด/ น า้พรกิกุง้แหง้+ผกัสด/ น า้พรกิปลาท+ูผกัสด/ หลนปลาเค็ม+ผกัสด 

4. ห่อหมกปลา/ ทอดมนัปลา / ไข่เจยีว หมสูบั,กุง้สบั, เนือ้ป/ู ซี่โครงหมทูอดกระเทยีม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชบุแป้งทอด/ หอยจ๊อ 

5. ปลาพล่า(น า้พรกิถั่ว)/ ย าผกักดูกุง้สด/ ย าขาหมอูดั/ ย าหมยูอ/ ย าแหนมสด/ ย าหมเูสน้/ ลาบ หม,ูไก่/ หมมูะนาว/ สม้ต าทะเล 

6. ไก่ตม้กระวาน/ ปลากะพงตม้กระวาน/ ตม้ย าปลากะพง น า้ขน้,น า้ใส/ แกงเลียงผกัรวมกุง้สด/ แกงสม้ผกัรวมกุง้สด/  

แกงสม้ชะอมไข่กุง้สด/ ตม้แซ่บกระดกูอ่อน/ ตม้กระดกูหมเูห็ดหอม/ ตม้จืดหมสูบัสาหรา่ย/ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 

7. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพรกิ/ ปลากะพงนึ่งมะนาว/ ปลากะพงนึง่ซีอิว๊/ ปลากะพงแป๊ะซะ 

8. เสน้จนัทผ์ดัป/ู ไก่, ปลา, ทะเลผดัพรกิไทยด า/ ปลา, ทะเลผดัฉ่า/ หมึกผดัน า้พรกิเผา/ หมึกผดัซอส/ หมึกผดัไข่เคม็/ หม,ู หมึกผดัพรกิแกง 

อาหารเซท็ D: อาหาร 7 รายการ 2,600   บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) 

 

1. กุง้เผา (30 ตวั/กิโล) 1 กิโล/ ปเูนือ้นึ่ง (4-5 ตวั/กิโล) 1 กิโล/ หมึกย่าง 1 กิโล/ หอยเชลลเ์ผา 1 กิโล 

2. บล็อกโคล่ีผดักุง้/ ผดัผกัรวมมิตรกุง้ / คะนา้หมกูรอบ/ น า้พรกิกะปิ+ผกัสด/ น า้พรกิกุง้แหง้+ผกัสด/ น า้พรกิปลาท+ูผกัสด/ หลนปลาเค็ม+ผกัสด 

3. ห่อหมกปลา/ ทอดมนัปลา / ไข่เจยีว หมสูบั,กุง้สบั, เนือ้ป/ู ซี่โครงหมทูอดกระเทยีม/ ไก่ทอดเกลือ/ หมึกชบุแป้งทอด/ หอยจ๊อ 

4. ปลาพล่า(น า้พรกิถั่ว)/ ย าผกักดูกุง้สด/ ย าขาหมอูดั/ ย าหมยูอ/ ย าแหนมสด/ ย าหมเูสน้/ ลาบ หม,ูไก่/ หมมูะนาว/ สม้ต าทะเล 

5. ไก่ตม้กระวาน/ ปลากะพงตม้กระวาน/ ตม้ย าปลากะพง น า้ขน้,น า้ใส/ แกงเลียงผกัรวมกุง้สด/ แกงสม้ผกัรวมกุง้สด/  

แกงสม้ชะอมไข่กุง้สด/ ตม้แซ่บกระดกูอ่อน/ ตม้กระดกูหมเูห็ดหอม/ ตม้จืดหมสูบัสาหรา่ย/ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง 

6. ปลากะพงทอดราดน า้ปลา/ ปลากะพงทอดสามรส/ ปลากะพงทอดราดพรกิ/ ปลากะพงนึ่งมะนาว/ ปลากะพงนึง่ซีอิว๊/ ปลากะพงแป๊ะซะ 

7. เสน้จนัทผ์ดัป/ู ไก่, ปลา, ทะเลผดัพรกิไทยด า/ ปลา, ทะเลผดัฉ่า/ หมึกผดัน า้พรกิเผา/ หมึกผดัซอส/ หมึกผดัไข่เคม็/ หม,ู หมึกผดัพรกิแกง 

อาหารเซท็ E: อาหาร 7 รายการ 3,000   บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) 

 

อาหารเซท็ F: อาหาร 8 รายการ 3,400   บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) 

 

หมายเหต ุ
        -      ทกุเซ็ทเสิรฟ์ พรอ้ม ขา้วสวย +  ผลไม ้+ น า้ดืม่ + น า้แขง็                
        -       ไม่รวมบฟุเฟ่ตซ์อฟดริง๊ก ์มีบรกิาร 100 บาท/ท่าน:  น า้อดัลม +  โซดา + น า้ดื่ม + น า้แขง็  (ไม่รวมโซดา 80 บาท/ท่าน)                                

                                                                                 



ร้านอาหารทะเล นิวทิวสน (ณิสาญสิ์ริ บูติค รีสอรท์) แหลมสิงห ์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 

กุง้กลุาด าเผา   ( 15 ตวั/ กก. )   ราคา 1,000 บาท/กก. 
กุง้ขาวเผา       ( 30 ตวั/ กก. )   ราคา 600 บาท/กก. 
ปเูนือ้              ( 4-5 ตวั/ กก. )   ราคา 700 บาท/กก. 
หอยเชลลเ์ผา     ราคา 550 บาท/กก. 
กัง้กระดาน นึ่ง/เผา                                  ราคา 550 บาท/กก. 
ปลาหมึกยา่ง                                           ราคา 550 บาท/กก. 
หอยแครงเผา                                        ราคา 450 บาท/กก. 
หอยแมลงภู่อบ                                        ราคา 200 บาท/กก. 

 
รายการเคร่ืองดื่มและเคร่ืองเสียง 

 กรณีน าเขา้อาหารทะเล รีสอรท์ปรุงสกุให ้  50 บาท/กก. (ไม่รวมน า้จิม้ และ ตอ้งท าเสรจ็พรอ้มป้ิงย่างเทา่นัน้) 

 กรณีจดัเลีย้งที่หอ้งประชมุณิสาญสิ์ริ (หอ้งแอร)์  ช าระเพิม่ 4,000 บาท (18.00 น. – 23.00 น.) 

 ซอฟดริง้ก ์(ไม่รวมโซดา)    80 บาท/ท่าน (เสิรฟ์ 4 ชม.) 

 ซอฟดริง้ก ์(รวมโซดา)    100 บาท/ท่าน (เสิรฟ์ 4 ชม.) 

 คาราโอเกะ (ไมเ่กิน 22.00 น.)   4,500 บาท 

 กรณีลกูคา้น าคาราโอเกะมาเอง คิดคา่ไฟ  2,000 บาท 
 

หมายเหตุ: 

- รายการอาหารและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและฤดกูาลของอาหารทะเล 
- เพื่อยืนยนัการจอง กรุณาโอนเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ภายใน 7 วนั หลงัจากท าการตกลง 
- เพิ่ม/ลด จ านวนโต๊ะ กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนั 
- ทีมงานและคนขบัรถ ทางรา้นมีอาหารจดัให ้(กรุณาแจง้จ านวนล่วงหนา้ก่อนมาถงึ) 


