
         
น ำชัยโภชนำ 
สุชำติ กิจพัฒนศิลป์ (เฮียกวง) โทร. 081-4804953 

มำลัย จ ำปำเพชร์ (เจ๊เป็ด) โทร. 092-2544294 

                                                           - บริกำรรับจัดโต๊ะจีน ทัง้ในและนอกสถำนที่ - 
                                       8 ถนนเจริญนคร ซอย 8 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กทม. 10600 

โทร. 02-8610599 Line: numchaifood 
 Facebook : โต๊ะจีน น ำชัยโภชนำ  

 

 
ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่ำง) 

 
เปาะเป๊ียะ – ขาหมรูมควนั – ไส้กรอกไก่ – ย าแมงกระพรุน – ลกูชิน้ปูอดั – ไข้เย่ียวม้า - ขนมจีบ           
 กุ้งทิพย์ทอด – เม็ดมะม่วงหินมพานต์ – ย าเห็ดหูหนูขาว – หมตูัง้ – กระเพาะปลาผดัแห้ง          

ปลาหมึกชุปแป้งทอด – หมแูฮม – ฟองเต้าหู้ ซีฟู๊ ต – ไก่หยก – ไก่แช่เหล้า 

2,800 บำท/โต๊ะ                                                                                                                       
ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่าง) 

กระเพาะปลาน า้แดงเนือ้ปู ซุปเห็ดเป่าฮือ้เนือ้ปู ซุปสามแซ่เนือ้ปู 
ไก่ทอดราดซอสมะนาว เป็ดย่าง ไก่น า้แดงเห็ดหอม 

สลดัไก่ทอดผลไม้รวม สลดัหมชูาววงั สลดักุ้งผลไม้รวม 

 ผกัสี่สหายแฮม – เห็ดเข็มทอง  //  ลกูชิน้กุ้งหน่อไม้ฝรั่ง – หน่อไม้กระป๋อง //   ย ารวมมิตร 

ปลากระพงนึ่งมะนาว ปลาช่อนลยุสวน ปลากระพงนึ่งบ๊วย 

ข้าวผดัฮ่องกง ผดัหม่ีฮ่องกง ข้าวอบเผือก 

ซุปเห็ดหอมเย่ือไผ่ ซุปซ่ีโครงหมเูห็ดหอม สามเซียนตุ๋น 

ลกูบวัแปะก้วยกะทิ แปะก้วยรวมมิตร ลกูบวัแปะก้วย 
 

 
3,400 บำท/โต๊ะ                                                                                                                              

ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่าง) 
กระเพาะปลาน า้แดง ซุปเห็ดเป่าฮือ้เนือ้ปู ซุปเห็ดเข็มทองเนือ้ปู 

เอ็นหมสูดน า้แดงกุ้ง+แฮม เต้าหู้ทรงเคร่ืองน า้แดง เป็ดสอดไส้ดอกไม้จีน 

กุ้งทอดกระเทียมเต้าซ่ี หน่อไม้ทะเลเจ๋ียนน า้มนัหอย สลดักุ้งทอดผลไม้รวม 

ผกัสี่สหายน า้แดง เป็ดสอดไส้เม็ดเกาลดั ย าทะเลสามแซ่บ 

ปลากกระพงนึ่งมะนาว ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว ปลาเก๋าทอดสามรส 

ผดัหม่ีฮ่องกง ผดัหม่ีฮกเกีย้น ข้าวผดักุ้ง 

ไก่บ้านตุ๋นเย่ือไผ่ยาจีน สามเซียนตุ๋นยาจีน ไก่ด าตุ๋นยาจีน 

บวัลอยจีนไส้งาด าน า้ขิง แปะก้วยรวมมิตรร้อน – เย็น เผือกกวนแปะก้วย 
 

 
3,800 บำท/โต๊ะ                                                                                                                       

ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่าง) 
หูฉลามเนือ้ปูเห็ดหอม หูฉลามไก่เส้นเห็ดหอม หูฉลามเย่ือไผ่เห็ดหอม 

เป็ดน า้แดงเห็ดหอม เป็ดสอดไส้เกาลดั เป็ดสอดไส้ดอกไม้จีน 

กุ้งแชบ๊วยทอดกระเทียมเต้าซ่ี หน่อไม้ทะเลเจ๋ียนน า้มนัหอย กุ้งทอดครีมสลดั 

ผกัสี่สหายน า้แดง เต้าหู้ทอดพริกเกลือ ย าทะเลสามแซ่บ 

ปลากระพงนึ่งมะนาว ปลาะกระพงนึ่งซีอิ๊ว ปลาเก๋าทอดสามรส 

ผดัหม่ีฮ่องกง ข้าวห่อใบบวั ข้าวผดักุ้ง 

ไก่บ้านตุ๋นเย่ือไผ่ยาจีน สามเซียนตุ๋นยาจีน ไก่ด าตุ๋นยาจีน 

บวัลอยจีนไส้งาด าน า้ขิง แปะก้วยรวมมิตรร้อนหรือเย็น เผือกกวนแปะก้วย 
 



         
น ำชัยโภชนำ 
สุชำติ กิจพัฒนศิลป์ (เฮียกวง) โทร. 081-4804953 

มำลัย จ ำปำเพชร์ (เจ๊เป็ด) โทร. 092-2544294 

                                                          - บริกำรรับจัดโต๊ะจีน ทัง้ในและนอกสถำนที่ - 
                                          8 ถนนเจริญนคร ซอย 8 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กทม. 10600 

โทร. 02-8610599 Line: numchaifood  
Facebook : โต๊ะจีน น ำชัยโภชนำ 

 

 
ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่ำง) 

 
เปาะเป๊ียะ – ขาหมรูมควนั – ไส้กรอกไก่ – ย าแมงกระพรุน – ลกูชิน้ปูอดั – ไข้เย่ียวม้า - ขนมจีบ           
 กุ้งทิพย์ทอด – เม็ดมะม่วงหินมพานต์ – ย าเห็ดหูหนูขาว – หมตูัง้ – กระเพาะปลาผดัแห้ง          

ปลาหมึกชุปแป้งทอด – หมแูฮม – ฟองเต้าหู้ ซีฟู๊ ต – ไก่หยก – ไก่แช่เหล้า 

4,500 บำท/โต๊ะ                                                                                                                              
ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่าง) 

หูฉลามเนือ้ปูน า้แดง หูฉลามทรงเคร่ือง หูฉลามเห็ดหอม 

เป่าฮือ้แผ่นน า้แดง เป่าฮือ้แผ่นเจ๋ียนยอดผกั เป่าฮือ้ขาห่านน า้แดง 

กุ้งทอดสลดัผลไม้ กุ้งผดัซอสเอ็กซ์โอ กุ้งผดัพริกไทด า 

กระเพาะปลาผดัมนักุ้ง ผกัสี่สหายน า้แดง ผดัโหงวก๊วย 

ปลาโอวฮือ้นึ่งบ๊วย ปลากระพงนึ่งมะนาว ปลาเก๋าทอดสามรส 

ข้าวห่อใบบวั ผดัหม่ีฮ่องกง ข้าวผดัปูหมแูฮม 
ซุปเห็ดแชมปิยองหน่อไม้เย่ือไผ่ ซุปซ่ีโครงหมตุู่นเห็ดหอมยาจีน กระเพาะหมูตุ๋นเห็ดหอมยาจีน 

เผือกกวนแปะก้วย บวัลอยจีนไส้งาด าน า้ขิง แปะก้วยรังนกร้อน 
 

 

5,000 บำท/โต๊ะ                                                                                                                       
ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่าง) 

หูฉลามไก่เส้นเห็ดหอม หูฉลามเนือ้ปูเห็ดหอม หูฉลามเย่ือไผ่เห็ดหอม 

หมหูนัฮ่องกง เป็ดปักก่ิง หมหูนั 

กุ้งทอดสลดัผลไม้ กุ้งแชบ๊วยทอดกระเทียมเต้าซ่ี หน่อไม้ทะเลเจ๋ียนน า้มนัหอย 

เต้าหู้แปดอรหนัต์ราดมนัปู เป็ดสอดไส้ดอกไม้จีน ผดัโหงวก๊วย 

ปลาะกระพงนึ่งซีอิ๊ว ปลากระพงนึ่งมะนาว ปลาเก๋าทอดสามรส 

ผดัหม่ีฮ่องกง ข้าวผดัหยางโจว ผดัหม่ีฮกเกีย้น 

ซุปเห็ดหอมตุ๋นซ่ีโครงหมยูาจีน ไก่บ้านตุ๋นเห็ดหอมยาจีน เห็ดหูหนูขาวตุ๋นอกไก่ 

แปะก้วยน า้ใสมะพร้าวอ่อน บวัลอยจีนไส้งาด าน า้ขิง แปะก้วยรังนกร้อน 
 

 

6,000 บำท/โต๊ะ                                                                                                                              
ออเดิร์ฟร้อน - เย็น (ให้เลือก 4 อย่าง) 

หูฉลามเนือ้ปูเห็ดหอม หูฉลามเย่ือไผ่เห็ดหอม หูฉลามไก่เส้นเห็ดหอม 

หมหูนั หมหูนั หมหูนั 

หน่อไม้ทะเลเจ๋ียนน า้มนัหอย กังป๋วยราดผกัสี่สหาย ขาห่านเกาลดัสดน า้แดง 

กุ้งทอดมายองเนสผลไม้ กุ้งทอดสลดัรังนกเผือก ปลิงทะเลน า้แดง 

ปลาโอวฮือ้แช่เย็น ปลาโอวฮือ้นึ่งเก๊ียมบ๊วย ปลาจาระเม็ดนึ่งเก๊ียมบ๊วย 

ผดัหม่ีฮกเกีย้น ผดัหม่ีฮ่องกง ข้าวห่อใบบวั 

ไก่บ้านตุ๋นเย่ือไผ่ยาจีน ไก่ด าตุ๋นยาจีน สามเซียนตุ๋นยาจีน 

แปะก้วยตุ๋นนมสด แปะก้วยฮ่วยซวัน า้ใส แปะก้วยน า้มะพร้าวอ่อน 
 

 


