โตะจี น สุ พ จนโภชนา สะอาด อรอย บริ ก ารทุ ก ประเทศทั่ ว อาเซี ย น
โตะจีนสุพจนโภชนา นครปฐม Supotfood Thailand
We serve for all Asean Countries; Thailand Laos Cambodia Myanmar
Vietnam Malaysia Singapore Indonesia Philippines and Brunei

รายการอาหารโตะจี น สุ พ จนโภชนา
รายการอาหารโตะจีน ชุด 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขาวเกรียบกุง
ออรเดิรฟเย็น
กระเพาะปลา
ไกทอด
ผัดเอ็นหมูน้ําแดง
ปลาทับทิมนึ่งมะนาว
แกงจืดสาหรายทะเล
ขาวผัดไก
เครื่องกระปHอง

รายการอาหารโตะจีน ชุด 3
1. ขาวเกรียบกุง
2. ออรเดิรฟ
3. กระเพาะปลาเนื้อปู
4. ปลากะพงนึ่งมะนาว
5. ยํา 3 กรอบ
6. ผัดเห็ดหมูน้ําแดง
7. ไกตอนสับ
8. ขาวผัดปู
9. เห็ดหอมตุKนยาจีน
10. ขาวเหนียวเผือกแปJะกวย

รายการอาหารโตะจีน ชุด 2
1. ขาวเกรียบกุง
2. ออรเดิรฟ
3. กระเพาะปลา
4. ยําหมูยาง
5. ปลาทับทิม 3 รส
6. ฮอยจอไก
7. ไกตอนสับ
8. ตมยํารวมมิตรทะเล
9. ขาวผัดรวมมิตร
10. ขาวเหนียวเผือกแปJะกวย
รายการอาหารโตะจีน ชุด 4
1. ขาวเกรียบกุง+ถั่วลิสง
2. ออรเดิรฟรอน
3. หูฉลาม
4. ฮอยจอ
5. สลัดกุง
6. ปลากะพงนึ่งมะนาว
7. เปOดยัดไสเกาลัด
8. ขาวผัดปู
9. แกงสมแปJะซะ
10. ฟรุตสลัด

อาหารทุกรายการ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได8 เช็คราคาได8ตลอดเวลา
โตะจีนสุพจนโภชนา นครปฐม โทร. 08-1019-9977, 08-1497-9776
โตะจี น สุ พ จนโภชนา 53/1 หมู 4 บานสามแจม ต.หวยขวาง อ.กํา แพงแสน จ.นครปฐม
โทร/แฟกซ 0-3426-1970 www.supotfood.com

โตะจี น สุ พ จนโภชนา สะอาด อรอย บริ ก ารทุ ก ประเทศทั่ ว อาเซี ย น
รายการอาหารโตะจี น สุ พ จนโภชนา
รายการอาหารโตะจีน ชุด 5
1. เฟรนซฟรายด
2. ออรเดิรฟรอน
3. เปOดพะโล
4. หูฉลาม
5. ปลากะพงนึ่งมะนาว
6. เปHาฮื้อเจี๋ยน
7. สี่สีทอด
8. บะหมี่กวางตุงอบหมูแดง
9. เห็ดหอมตุKนยาจีน+เยื่อไผ
10. โอนีแปJะกวย

รายการอาหารโตะจีน ชุด 6
1. ขาวเกรียบกุง
2. ออรเดิรฟ
3. หูฉลาม
4. หนอไมทะเลผัดกุง
5. เปOดยางน้ําแดง
6. ทอดมันกุง
7. ปลาแซลมอนนึ่งซีอิ้ว
8. ผัดหมี่ฮองกง
9. สามเซียนตุKนยาจีน
10. แปJะกวยมะพราวออน

รายการอาหารโตะจีน ชุด 7
1. ขาวเกรียบกุง+ถั่วลิสง
2. ออรเดิรฟ
3. หูฉลาม
4. หมูหัน
5. ขาหมูเยอรมัน
6. เปOดพะโลยัดไสเกาลัด
7. ปลิงทะเลผัดกุง
8. ขาวผัดปู+แฮม
9. หนอไมตุKนเยื่อไผ
10. ฟรุตสลัด

รายการอาหารโตะจีน ชุด 8
1. เฟรนซฟรายด
2. ออรเดิรฟรอน
3. หูฉลามน้ําแดง
4. หมูหัน
5. เปOดยาง
6. ปลาหิมะนึ่งซีอิ้ว
7. ปลิงทะเลผัดกุง
8. ตมยํากุง
9. ขาวหอใบบัว
10. แปJะกวยรังนก

อาหารทุกรายการ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได8 เช็คราคาได8ตลอดเวลา
โตะจีนสุพจนโภชนา นครปฐม โทร. 08-1019-9977, 08-1497-9776

โตะจี น สุ พ จนโภชนา 53/1 หมู 4 บานสามแจม ต.หวยขวาง อ.กํา แพงแสน จ.นครปฐม
โทร/แฟกซ 0-3426-1970 www.supotfood.com

โตะจี น สุ พ จนโภชนา สะอาด อรอย บริ ก ารทุ ก ประเทศทั่ ว อาเซี ย น
ใบสั่งจองโตะจีน สุพจนโภชนา
1. ผู8สั่งจอง/เจ8าของงาน
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………
โทรศัพท………………………………..………..แฟกซ…………………………….………………
ไลน ไอดี ............................................................................................................
2. วัน/เวลา/สถานที่จัดงาน
วัน………………..…..ที่…….…เดือน……………………….………พ.ศ………………….………
เวลา……………………………………………………………………………………………….……….
สถานที่จัดงาน……...............………………………………………………………………………
เลขที่…………/……………หมูที่………….หมูบาน………………………………………………..
ซอย..................................................ถนน............................................................
ตําบล……………………………………..อําเภอ……………………………………………..……...
จังหวัด………………………………..…………….ไปรษณีย……………………………………….
ประเภทงาน………………………………………………………………………………………...…
3. ต8องการสั่งจองโตะจีน
รายการอาหารชุดที่ .............จํานวน………….โตะ ราคาโตะละ…….…………..……บาท
รวมราคาทั้งสิ้น……………………………………………………………………….………………บาท
รายการเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถามี)
น้ําดื่ม…………………………..…ขวด เครื่องดื่ม…………………………………….ขวด
โซดา…………ขวด น้ําแข็ง.............กก. วงดนตรี นักรอง เครื่องเสียง ไฟฟVา
อื่น ๆ ...................................................................................................................
4. การชําระเงินมัดจําสั่งจองโตะจีน (โอนเงินเรียบรอยแลว โปรดโทรแจงดวนดวย)
เมื่อตกลงสั่งจองโตะจีนแลว กรุณาชําระคามัดจํา 50% ของราคาอาหาร โอนเงินไปที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากําแพงแสน ประเภทบัญชี ออมทรัพย
ชื่อบัญชี นายสุพจน แซจิว เลขที่บัญชี 213-1-09249-7
โตะจีนสุพจนโภชนา
53/1 หมู 4 ต.ห8วยขวาง อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร/แฟกซ 0-3426-1970
โทร. 08-1019-9977, 08-1497-9776
อีเมล supotfood@live.com
เว็บไซต www.supotfood.com
Line ไลนไอดี supotfood
โตะจี น สุ พ จนโภชนา 53/1 หมู 4 บานสามแจม ต.หวยขวาง อ.กํา แพงแสน จ.นครปฐม
โทร/แฟกซ 0-3426-1970 www.supotfood.com

โตะจี น สุ พ จนโภชนา สะอาด อรอย บริ ก ารทุ ก ประเทศทั่ ว อาเซี ย น
แผนที่ เ ดิ น ทางไปสถานที่ จั ด งาน
กรอกขอมูลใหชัดเจน วาดแผนที่ แลวแฟกซไปที่ 0-3426-1970 หรือสงไลนไปที่ supotfood

โตะจี น สุ พ จนโภชนา 53/1 หมู 4 บานสามแจม ต.หวยขวาง อ.กํา แพงแสน จ.นครปฐม
โทร/แฟกซ 0-3426-1970 www.supotfood.com

โตะจี น สุ พ จนโภชนา สะอาด อรอย บริ ก ารทุ ก ประเทศทั่ ว อาเซี ย น

สนับสนุนโดย
ไทยแลนดซอฟต ผูใหบริการพัฒนาเว็บไซตและ App มือถือ
www.thailandsoft.com
นองออมมิวสิค บริการไฟประดับ นักรอง แดนเซอรในงานต6าง ๆ
www.aommusic.com
Bangkok99 จุดนัดพบของคนอยากรวย
www.bangkok99.com
App Accounting สํานักงานบัญชีที่วางใจได
รับดูงานงานบัญชีครบวงจร
www.app-accounting.com
SchoolJob ศูนยกลางคนหางานโรงเรียนทั่วไทย
www.schooljob.in.th

โตะจี น สุ พ จนโภชนา 53/1 หมู 4 บานสามแจม ต.หวยขวาง อ.กํา แพงแสน จ.นครปฐม
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