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เมนูแนะนํา

แกงสมผักกูด กุง / ปลา

290.-

ใบเหลียงผัดไข

160.-

ปลาหมึกไขนึ่งมะนาว

350.-

ผัดผักสี่สหาย

200.-

ตมแซบกระดูกออนหมู

250.-

ผักกูดไฟแดง

130.-

ตมโคลงปลากรอบ

290.-

หมูกรอบผัดพริกเกลือ

300.-

ตมขาทะเล

290.-

กระเพาะปลาผัดแหง

220.-

แกงสมกุงชะอมไขทอด

290.-

ซี่โครงหมูชวนชิม

200.-

แกงจืดสาหรายลูกชิ้นกุง

290.-

ปูนิ่มผัดพริกไทดํา

320.-

ตมยํากุงยอดมะพราว

290.-

บล็อคโครี่ผัดกุง

200.-

ปูหลน

250.-

โหวงกวยกระทงเผือก

250.-

แปะซะกุง

290.-

ไขเยี่ยวมากระเพากรอบ

180.-

เอ็นขอไกทอดงา

150.-

ปลาหมึกผัดไขเค็ม

300.-

เนื้อปลากระพงผัดพริกขิง

200.-

เมี่ยงปลากะพงเผา

400.-

ปลากระพงนึ่งมะนาว

380.-

เนื้อปลากระพงราดซอสพริกขี้หนู

200.-

ปูมาผัดผงกระหรี่

320.-

กุงราดซอสมะขาม

290.-

เปดอบเกาลัก

280.-

ปลาทับทิมทอดสมุนไพร

280.-

ปูนิ่มทอดกระเทียม

320.-

กระพงปลาน้ําปลา

380.-

ปลาหมึกสามรส

300.-

เปดรอน

280.-

ไกหอใบเตย

150.-

ผลไมรวม

150.-

ขาหมูเยอรมัน

380.-

แปะกวยนมสด เล็ก / ใหญ

ปูอบวุนเสน

320.-

เผือกหิมะ

250.-

หอหมกมะพราวออน

320.-

คาเปดขวด

300.-

90.- / 400.-

ใบไม ้ร่าเริง วิภาวดี 48

สาขา สุขม
ุ วิท

สาขา บางนา

สาขา ศรีนครินทร์

สาขา แจ ้งวัฒนะ

02-561-5300-1

02-229-5900-1

02-743-6400

02-320-2500-1

02-574-4800

095-957-6213

089-501-2288

094-409-6611

094-409-5533

095-814-4564
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เมนูแนะนํา

สุกี้แหงทะเล เล็ก / ใหญ

130.- / 300.-

ปลาดิบรวมพิเศษ

750.-

ขาวผัดตมยําทะเล เล็ก / ใหญ

130.- / 300.-

แซลมอลซาซิมิ

380.-

ขาวผัดสับปะรด ใหญ

300.-

ปูอัด

180.-

ขาวผัดปู / กุง / รวมมิตร

300.-

แซลมอลพันขาวโรยไขแซลมอล

380.-

ขาวผัดปลาสลิด / ปลาเค็ม ใหญ

250.-

เทมปุระกุงลวน

220.-

ขาวผัดแกงเขียวหวาน ไก / ลูกชิ้นปลา

250.-

หัวปลาแซลมอลตมซีอิ้ว

320.-

ขาวผัดกุงมะพราวออน (ลูก)

180.-

แซลมอลยางซีอิ้ว

380.-

กระเพาปลาน้ําแดง เล็ก / ใหญ

250.- / 400.-

แซลมอลดิบพันกุงจี๊ดจาด

380.-

หอยแงภูอบหมอดิน

200.-

ยําไทยปูอัด

200.-

ไกทอดตะไคร

150.-

ซูซิรวม

750.-

กุงชาววัง

290.-

แซลมอลมากิ

220.-

เนื้อปลาราดซอสมะขาม

200.-

แคริฟอรเนียรมากิ

200.-

หอยนางรมทรงเครื่อง

200.-

ขาวหอสาหรายไสกุง

200.-

แซลมอลแชน้ําปลา

380.-

ขาวหอสาหรายไสปูอัด

180.-

หอยเชลลอบเนย

290.-

ยําสาหราย

180.-

เจาสมุทร

280.-

เห็ดเข็มทองผัดเนย

150.-

หอหมกกุงสด

250.-

ไขตุนทรงเครื่ง

200.-

ปลาหมึกไขผัดฉา

350.-

รวมมิตรกะทะจานรอน

300.-

ออสวนหอยนางรม / แมงภู

180.-

สาขา แจ ้งวัฒนะ

ใบไม ้ร่าเริง วิภาวดี 48

สาขา สุขม
ุ วิท

สาขา บางนา

สาขา ศรีนครินทร์

02-561-5300-1

02-229-5900-1

02-743-6400

02-320-2500-1

02-574-4800

095-957-6213

089-501-2288

094-409-6611

094-409-5533

095-814-4564
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สุกรซอนรูป

160.-

สมตําปลาทับทิมทอด (ตัว)

300.-

กุงสองหนา

200.-

สมตําผลไมกุงสด

200.-

ถั่วทอดสมุนไพร

130.-

สมตําหอยรวม

220.-

กระดูกออนหมูทอดกระเทียม

200.-

สมตําปูมา

280.-

เกี้ยวหอชีท

120.-

ปลาชอนราเริง

280.-

ทะเลลวกจิ้ม

300.-

ลาบหมูทอด

180.-

กุงทอดครีมสลัด

220.-

กุงพลา

220.-

ไขเยี่ยวมาทรงเครื่อง

180.-

ปลาชอนน้ําตก

280.-

ออเดิรฟเย็น / รอน

350.-

ยําแซลมอลดิบ

380.-

หอยเชลลผัดฉา

290.-

พลาแซลมอลดิบมะเขือออน

380.-

ปลาหมึกแดดเดียว

300.-

ยําปูมาสด

320.-

ทอดมันกุง

200.-

ปลาสําลียํามะมวง

350.-

ทอดมันปลา

180.-

ยําหอยแครง

180.-

แฮกึ๋นทอด

180.-

ยํากุงฟู

220.-

สลัดกุงทอด

220.-

ยําตะไครปลาสลิด

180.-

สลัดจิ้มแจวมายองเนสคอหมูยาง

220.-

ปูนิ่มพลาตะไคร

320.-

สลัดสไปซี่ทูนา

220.-

ยําไขเยี่ยวมา

180.-

สลัดปูอัดวาซาบิ

220.-

ยําผักกูด

160.-

ปลาหมึกไขยาง

350.-

ยําอยากรู

150.-

ปลากระพงเผาเกลือ

380.-

ยํากิ่งคะนากุงสด

200.-

นารีราเริง

380.-

กุงเผา 1 Kg.

ใบไม ้ร่าเริง วิภาวดี 48

1,000.-

สาขา ศรีนครินทร์

สาขา แจ ้งวัฒนะ

สาขา สุขม
ุ วิท

สาขา บางนา

02-561-5300-1

02-229-5900-1

02-743-6400

02-320-2500-1

02-574-4800

095-957-6213

089-501-2288

094-409-6611

094-409-5533

095-814-4564
3/3

บริษัท ใบไมราเริง จํากัด
1 ซอยสุขสรรพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-5300-1

แฟกซ : 02-561-5302
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รายการอาหารชุด ( 1 ชุด ตอ 8 ทาน )
อาหารชุด 3,500
1) ยอดคะนาเห็ดหอมน้ํามันหอย

วิภาวดี 48

2) ปลาชอนราเริง
3) ไสกรอกเยอรมัน และ เฟรนฟาย
4) ตมแซบกระดูกหมูออน
5) หมูกรอบผัดพริกเกลือ
6) ไกผัดเม็ดมะมวง

สาขา สุขุมวิท

7) กุงอบวุนเสน
8) ขาวผัดปู หรือ ขาวผัดกุง
9) ผลไมรวม (ตามฤดูกาล)

อาหารชุด 4,500

สาขาศรีนครินทร

1) ออเดิรฟรอน
2) กระเพาะปลาน้ําแดง
3) หอยเชลลผัดฉา
4) เปดอบเกาลัด

สาขาบางนา

5) ปลากะพงนึ่งซีอิ้ว
6) บร็อคโครี่ผัดกุง
7) ตมยํารวมมิตร น้ําขน
8) ขาวผัดสับปะรด
9) แฮกึ้นทอด

สาขา แจงวัฒนะ

10) แปะกวยนมสด หรือ ผลไมกระปอง
*****ราคานี้ไมรวมเครื่องดื่ม และ ไมรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ*****
หมายเหตุ : ทางรานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โปรดยืนยันรายการและราคา ไดที่สาขาที่ใชบริการ

รบกวนสั่งลวงหนาอยางนอย 1 วัน ( สําหรับอาหารชุด )

บริษัท ใบไมราเริง จํากัด
1 ซอยสุขสรรพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-5300-1

แฟกซ : 02-561-5302
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รายการอาหาร Buffet
เริ่มตนที่ 30 ทาน ขึ้นไป
Buffet 400.- / ทาน
1) แกงจืดลูกชิ้นหมูผักกาดขาว/ตมยําไก

Buffet 500.- / ทาน

Buffet 600.- / ทาน

1) เอ็นไกทอดงา

1) สลัดบาร

2) ผัดผักรวมมิตรไก /หมู/ผัดขี้เมามะเขือยาวหมูสับ 2) ยําผักกรอบ

2) ไกราดซอสมะนาว

3) เกี้ยวทอด/ขาวเกรียบ/ปอเปยะ

3) แกงสมผักรวมเนื้อปลากะพง

3) ปกไกทอดเกลือ

4) ไขระเบิด/ไขลูกเขย

4) น้ําพริกปลาสลิด

4) น้ําพริกลงเรือ + ชุดผักเคียง

5) น้ําพริกลงเรือ/น้ําพริกกะป/เตาเจี้ยวหลน

5) ถั่วหวานผัดกุง

5) ตมยําเนื้อปลากะพงน้ําใส

6) ยํากิ่งคนาหมู/สมตําไทย/ปู/ปลารา

6) ขนมจีน น้ํายากะทิ + ชุดผักเคียง

6) บร็อคโครี่ผัดกุง

7) แกงเขียวหวานไก + ขนมจีน

7) เนื้อปลากะพงผัดพริกไทดํา

7) ลาบหมู

8) ขาวสวย

8) ขาวสวย

8) ปอเปยะ หรือ เอ็นขอไกทอด

9) ผลไม ( ตามฤดูกาล )+ขนมหวาน

9) ผลไม ( ตามฤดูกาล )+ขนมหวาน

9) ขาวสวย

(เฉากวย / รวมมิตร / ลอดชอง)

(เฉากวย / รวมมิตร / ลอดชอง)

10) น้ําเปลา + น้ําสมุนไพร

10) ผลไม (ตามฤดูกาล )+ขนมหวาน

10) น้ําเปลา + น้ําสมุนไพร

(เฉากวย / รวมมิตร / ลอดชอง)
11) น้ําเปลา + น้ําสมุนไพร

หมายเหตุ :

1. ราคา Buffet ไมรวมกับ ราคา Soft Drink 2.อาหาร Buffet ทางรานจะไมเติมเพิ่มให แตสามารถหอกลับได
3. ทางรานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเมนูอาหารบางรายการเพื่อความเหมาะสมตามฤดูกาล

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
รายการเครื่องดื่ม ( Soft Drink ) ราคา 170 บาท/ทาน
( น้ําแข็ง / น้ําเปลา / น้ําอัดลม / โซดา )

บริการที่เวลา 18.00-01.00 น.

***ไมรวม คาเปดขวด 300/ลิตร/ขวด

รายการ Buffet ไมสามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได

รบกวนสั่งลวงหนาอยางนอย 3 วัน ( สําหรับอาหาร Buffet )

