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Salad Bar (สลัดบาร) ราคา/ซุม Japanese Station (อาหารญี่ปุน) ราคา/ซุม

สลัดบาร 5,000       ซาชิมิรวม (ปลาดิบ) 16,000      

สลัดบาร และซีซารสลัด 6,500       นิกิริซูชิ และขาวหอตางๆ 16,000      

ซาชิมิ ซูชิ และขาวหอตางๆ 19,000      

Western Station (อาหารตะวันตก) เทมปุระ (กุงและผักตางๆ) 12,000      

ขาหมูเธอรรีนา 11,000      มิโสะราเมง (ชาชูหม-ูนารุโตะมาก)ิ 8,000       

หมูสันนอกอบ-เครื่องเคียง 9,000       ยากิโซบะ 6,000       

เนื้อสันนอกอบ-เครื่องเคียง 13,500      ขาวหมูคัทสึ / ไกคัทสึแกงกะหรี่ญี่ปุน 8,500       

ซี่โครงหมูอบบารบีคิว-มันบด 10,000      เกี๊ยวซา (หม)ู 6,500       

ซี่โครงเนื้อวัวอบบารบีคิว-มันบด 18,500      สุกี้ยากี้ญี่ปุน (หม)ู โทร

แฮมอบฮาวายเอี้ยน 8,500       ชาบู โทร

Pasta Station (พาสตา) Chinese Station (อาหารจีน)

สปาเก็ตตี้ผัดพริกกระเทียมเบคอน หรือกุง 6,500       ติ่มซํา (ซาลาเปา, ขนมจีบ, ฮะเกา) 12,500      

สปาเก็ตตี้ผัดหอยลาย 6,500       กระเพาะปลาทรงเครื่อง 6,500       

สปาเก็ตตี้ผัดปลาสลิดทอดกรอบ 6,500       หูฉลามทรงเครื่อง 15,000      

สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมากุง 6,500       

สปาเก็ตตี้เพสโตซอสกับกุง 6,500       Skewer & Grill Station (ไมเสียบ)

สปาเก็ตตี้คาโบนารา 8,000       ไกยากิทอริ 6,000       

สปาเก็ตตี้มีทบอล (เนื้อ หรือ หม)ู 6,500       หมู / ไกสะเตะ 6,000       

ไกอิตาเลียนกับสปาเกตตี้โบลองเนส 8,000       เนื้อสะเตะ 8,000       

เฟตูชินี่ กับ เนื้อสโตรกานอฟ 8,000       บารบีคิวหม/ูไก 6,000       

ฟูซิลี่ซีฟูดผัดน้ําพริกเผา 9,000       บารบีคิวเนื้อสันใน 12,000      

*สปาเก็ตตี้เสนหมึกดําเพิ่ม 1,500 บาท/ซุม ซีฟูดสลวกจิ้ม 10,000      

Japanese Burger & Hot Dog (เบอรเกอรญี่ปุน & ฮ็อทด็อก) Spicy & Sour Salad Station (ยําตางๆ)

วาซาบิชีสเบอรเกอร (หม)ู 5,500       ซุมยําตางๆ (เลือกไดหนาซุม) 7,500       

คันไซชีสเบอรเกอร (หม)ู 5,500       ขาวเหนียว สมตํา ไทย ปู ผลไม 5,500       

ชิลี่ชีสด็อก & ฮ็อทด็อก 4,500       ขาวเหนียว สมตํา  ไกยาง 6,500       

*เบอรเกอรเนื้อเพิ่มราคาซุมละ 1,500       ขาวเหนียว สมตํา ไกยาง ลาบ-น้ําตก 7,500       
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Noodles (ก็วยเตี๋ยว) ราคา/ซุม Rice & Topping (ขาวตางๆ) ราคา/ซุม

กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟทรงเครื่อง 6,500       โจกหมู เครื่องใน ใสไข 5,000       

กวยเตี๋ยวหมูตุน / ไกตุนลําไย 5,500       ขาวตมหมู / ไก / ปลา 5,000       

กวยเตี๋ยวเปดตุนโคก 7,000       ขาวตมทะเล 6,000       

กวยเตี๋ยวแคระ 6,000       ขาวตมปลากระพงแท 7,000       

กวยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูมะนาว 5,500       

กวยเตี๋ยวเนื้อ สด เปอย ลูกชิ้น 7,000       ขาวหมูแดง / หมูกรอบ 5,500       

กวยเตี๋ยวเรือโบราณอยุธยา 5,500       ขาวขาหมู 5,500       

กวยเตี๋ยวสุโขทัย 5,500       ขาวหนาไกราชวงศ-ไขดาว 6,000       

บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 5,500       ขาวมันไกตอน 5,500       

เกี๊ยวกุงน้ํา 5,500       ขาวมันไกทอด 5,500       

กวยจั๊บ 5,000       ขาวหมูคัทสึ / ไกคัทสึแกงกะหรี่ญี่ปุน 8,500       

ขนมจีน(น้ําพริก, น้ํายากะท-ิปา, แกงเขียวหวานไก) 7,000       ขาวหมกไก 6,000       

ขาวซอยไก 6,000       ขาวหมกไกทอดปกษใต 6,000       

กวยเตี๋ยว/หมี่กรอบราดหนาหมูหมัก 6,000       ขาวตมเลือดหมู / ตือฮวน ใบตําลึง 5,500       

กวยเตี๋ยว/หมี่กรอบราดหนาทะเล 7,000       

ผัดไทกุงสด 6,500       Bread & Bakery (ขนมปง & เบเกอรี)่

หอยทอด 6,000       โดนัทตางๆ & คัพเคกหนานิ่ม 4 รส โทร

พิซซา* & คัพพาย (พายไก, เนื้อ) โทร

Appetizer (อาหารทานเลน) *พิซซาแฮมฮาวายเอี้ยน, พิซซาไสกรอก

ขาวเกรียบปากหมอ โทร

สาคูไสหมู โทร Sweet Desserts

ขนมครก โทร เครปซูเซ็ท กับวนิลาไอศกรีม โทร

ปอเปยะสด โทร เตาอวยฟรุตสลัด (ถวยโดม) 2,500       

โรต-ีมะตะบะ โทร เตาฮวยนมสด-ผลไมสด (ถวยโดม) 3,000       

เตาฮวยน้ําขิงปาทองโก 2,500       

Fresh Fruits & Ice Cream ซุมขนมน้ําแข็ง 9 ชนิด 3,500       

ซุมผลไม 6 ชนิด ตามฤดูกาล โทร ขนมปงนึ่ง-สังขยาใบเตยโบราณ 3,000       

ไอศกรีมวนิลา-ฟรุตสลัด 3,500       บัวลอยเผือก 3 สี และทับทิมกรอบ 3,000       

ไอศกรีมกระทิสด-เครื่องเคียง 6,500       ซุมขนมไทยรวม 3 รอน 9 หนาว 4,500       

www.terrena-catering.com  Hotline 0-2575-2777

Food Stall List อาหารออกราน (สําหรับ 100 ทาน)


	Sheet1

