นำชัยโภชนำ
สุชำติ กิจพัฒนศิลป์ (เฮียกวง) โทร. 081-4804953
มำลัย จำปำเพชร์ (เจ๊ เป็ ด) โทร. 092-2544294
- บริกำรรับจัดโต๊ ะจีน ทัง้ ในและนอกสถำนที่ 8 ถนนเจริญนคร ซอย 8 แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสำน กทม. 10600
โทร. 02-8610599 Line: numchaifood
Facebook : โต๊ ะจีน นำชัยโภชนำ

2,800 บำท/โต๊ ะ
ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่ ำง)
เปาะเปี๊ ยะ – ขาหมูรมควัน – ไส้ กรอกไก่ – ยาแมงกระพรุน – ลูกชิ ้นปูอดั – ไข้ เยี่ยวม้ า - ขนมจีบ
กุ้งทิพย์ทอด – เม็ดมะม่วงหินมพานต์ – ยาเห็ดหูหนูขาว – หมูตงั ้ – กระเพาะปลาผัดแห้ ง
ปลาหมึกชุปแป้งทอด – หมูแฮม – ฟองเต้ าหู้ซีฟู๊ต – ไก่หยก – ไก่แช่เหล้ า

3,400 บำท/โต๊ ะ
ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่าง)
กระเพาะปลานา้ แดง
ซุปเห็ดเป่ าฮื ้อเนื ้อปู
เอ็นหมูสดน ้าแดงกุ้ง+แฮม
เต้ าหู้ทรงเครื่องน ้าแดง
กุ้งทอดกระเทียมเต้ าซี่
หน่อไม้ ทะเลเจี๋ยนนา้ มันหอย
ผักสี่สหายน ้าแดง
เป็ ดสอดไส้ เม็ดเกาลัด
ปลากกระพงนึ่งมะนาว
ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว
ผัดหมี่ฮ่องกง
ผัดหมี่ฮกเกี ้ยน
ไก่บ้านตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน
สามเซียนตุ๋นยาจีน
บัวลอยจีนไส้ งาดาน ้าขิง
แปะก้ วยรวมมิตรร้ อน – เย็น

ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่าง)
กระเพาะปลานา้ แดงเนื ้อปู
ซุปเห็ดเป่ าฮื ้อเนื ้อปู
ซุปสามแซ่เนื ้อปู
ไก่ทอดราดซอสมะนาว
เป็ ดย่าง
ไก่น ้าแดงเห็ดหอม
สลัดไก่ทอดผลไม้ รวม
สลัดหมูชาววัง
สลัดกุ้งผลไม้ รวม
ผักสี่สหายแฮม – เห็ดเข็มทอง // ลูกชิ ้นกุ้งหน่อไม้ ฝรั่ง – หน่อไม้ กระป๋ อง // ยารวมมิตร
ปลากระพงนึ่งมะนาว
ปลาช่อนลุยสวน
ปลากระพงนึ่งบ๊ วย
ข้ าวผัดฮ่องกง
ผัดหมี่ฮ่องกง
ข้ าวอบเผือก
ซุปเห็ดหอมเยื่อไผ่
ซุปซี่โครงหมูเห็ดหอม
สามเซียนตุ๋น
ลูกบัวแปะก้ วยกะทิ
แปะก้ วยรวมมิตร
ลูกบัวแปะก้ วย

3,800 บำท/โต๊ ะ
ซุปเห็ดเข็มทองเนื ้อปู
เป็ ดสอดไส้ ดอกไม้ จีน
สลัดกุ้งทอดผลไม้ รวม
ยาทะเลสามแซ่บ
ปลาเก๋าทอดสามรส
ข้ าวผัดกุ้ง
ไก่ดาตุ๋นยาจีน
เผือกกวนแปะก้ วย

ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่าง)
หูฉลามเนื ้อปูเห็ดหอม
หูฉลามไก่เส้ นเห็ดหอม
เป็ ดน ้าแดงเห็ดหอม
เป็ ดสอดไส้ เกาลัด
กุ้งแชบ๊ วยทอดกระเทียมเต้ าซี่
หน่อไม้ ทะเลเจี๋ยนนา้ มันหอย
ผักสี่สหายน ้าแดง
เต้ าหู้ทอดพริกเกลือ
ปลากระพงนึ่งมะนาว
ปลาะกระพงนึ่งซีอิ๊ว
ผัดหมี่ฮ่องกง
ข้ าวห่อใบบัว
ไก่บ้านตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน
สามเซียนตุ๋นยาจีน
บัวลอยจีนไส้ งาดาน ้าขิง
แปะก้ วยรวมมิตรร้ อนหรือเย็น

หูฉลามเยื่อไผ่เห็ดหอม
เป็ ดสอดไส้ ดอกไม้ จีน
กุ้งทอดครีมสลัด
ยาทะเลสามแซ่บ
ปลาเก๋าทอดสามรส
ข้ าวผัดกุ้ง
ไก่ดาตุ๋นยาจีน
เผือกกวนแปะก้ วย

นำชัยโภชนำ
สุชำติ กิจพัฒนศิลป์ (เฮียกวง) โทร. 081-4804953
มำลัย จำปำเพชร์ (เจ๊ เป็ ด) โทร. 092-2544294
- บริกำรรับจัดโต๊ ะจีน ทัง้ ในและนอกสถำนที่ 8 ถนนเจริญนคร ซอย 8 แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสำน กทม. 10600
โทร. 02-8610599 Line: numchaifood
Facebook : โต๊ ะจีน นำชัยโภชนำ

4,500 บำท/โต๊ ะ
ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่ ำง)
เปาะเปี๊ ยะ – ขาหมูรมควัน – ไส้ กรอกไก่ – ยาแมงกระพรุน – ลูกชิ ้นปูอดั – ไข้ เยี่ยวม้ า - ขนมจีบ
กุ้งทิพย์ทอด – เม็ดมะม่วงหินมพานต์ – ยาเห็ดหูหนูขาว – หมูตงั ้ – กระเพาะปลาผัดแห้ ง
ปลาหมึกชุปแป้งทอด – หมูแฮม – ฟองเต้ าหู้ซีฟู๊ต – ไก่หยก – ไก่แช่เหล้ า

ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่าง)
หูฉลามเนื ้อปูน ้าแดง
หูฉลามทรงเครื่อง
หูฉลามเห็ดหอม
เป่ าฮื ้อแผ่นน ้าแดง
เป่ าฮื ้อแผ่นเจี๋ยนยอดผัก
เป่ าฮื ้อขาห่านนา้ แดง
กุ้งทอดสลัดผลไม้
กุ้งผัดซอสเอ็กซ์โอ
กุ้งผัดพริกไทดา
กระเพาะปลาผัดมันกุ้ง
ผักสี่สหายน ้าแดง
ผัดโหงวก๊ วย
ปลาโอวฮื ้อนึ่งบ๊ วย
ปลากระพงนึ่งมะนาว
ปลาเก๋าทอดสามรส
ข้ าวห่อใบบัว
ผัดหมี่ฮ่องกง
ข้ าวผัดปูหมูแฮม
ซุปเห็ดแชมปิ ยองหน่อไม้ เยื่อไผ่ ซุปซี่โครงหมูตุ่นเห็ดหอมยาจีน กระเพาะหมูตุ๋นเห็ดหอมยาจีน
เผือกกวนแปะก้ วย
บัวลอยจีนไส้ งาดาน ้าขิง
แปะก้ วยรังนกร้ อน

5,000 บำท/โต๊ ะ

6,000 บำท/โต๊ ะ

ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่าง)
หูฉลามไก่เส้ นเห็ดหอม
หูฉลามเนื ้อปูเห็ดหอม
หูฉลามเยื่อไผ่เห็ดหอม
หมูหนั ฮ่องกง
เป็ ดปั กกิ่ง
หมูหนั
กุ้งทอดสลัดผลไม้
กุ้งแชบ๊ วยทอดกระเทียมเต้ าซี่ หน่อไม้ ทะเลเจี๋ยนนา้ มันหอย
เต้ าหู้แปดอรหันต์ราดมันปู
เป็ ดสอดไส้ ดอกไม้ จีน
ผัดโหงวก๊ วย
ปลาะกระพงนึ่งซีอิ๊ว
ปลากระพงนึ่งมะนาว
ปลาเก๋าทอดสามรส
ผัดหมี่ฮ่องกง
ข้ าวผัดหยางโจว
ผัดหมี่ฮกเกี ้ยน
ซุปเห็ดหอมตุ๋นซี่โครงหมูยาจีน
ไก่บ้านตุ๋นเห็ดหอมยาจีน
เห็ดหูหนูขาวตุ๋นอกไก่
แปะก้ วยนา้ ใสมะพร้ าวอ่อน
บัวลอยจีนไส้ งาดาน ้าขิง
แปะก้ วยรังนกร้ อน

ออเดิร์ฟร้ อน - เย็น (ให้ เลือก 4 อย่าง)
หูฉลามเนื ้อปูเห็ดหอม
หูฉลามเยื่อไผ่เห็ดหอม
หูฉลามไก่เส้ นเห็ดหอม
หมูหนั
หมูหนั
หมูหนั
หน่อไม้ ทะเลเจี๋ยนนา้ มันหอย
กังป๋ วยราดผักสี่สหาย
ขาห่านเกาลัดสดนา้ แดง
กุ้งทอดมายองเนสผลไม้
กุ้งทอดสลัดรังนกเผือก
ปลิงทะเลน ้าแดง
ปลาโอวฮื ้อแช่เย็น
ปลาโอวฮื ้อนึ่งเกี๊ยมบ๊ วย
ปลาจาระเม็ดนึ่งเกี๊ยมบ๊ วย
ผัดหมี่ฮกเกี ้ยน
ผัดหมี่ฮ่องกง
ข้ าวห่อใบบัว
ไก่บ้านตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน
ไก่ดาตุ๋นยาจีน
สามเซียนตุน๋ ยาจีน
แปะก้ วยตุ๋นนมสด
แปะก้ วยฮ่วยซัวนา้ ใส
แปะก้ วยนา้ มะพร้ าวอ่อน

