
ข้าวตงันํ �าพริกเผากากหมู 80

ข้าวเกรียบนํ �าจิ �ม 80

เมี�ยงหยอง 80

ม้าฮ่อ 120

เฟรนช์ฟรายด์ 80

เห็ดทอดกรอบ 160

ปีกไก่ทอด 120

สลดัแขก 160

สลดัหมทูอดกรอบ 180

เล็ก ใหญ่

ซุปมะเขือเทศเนื �อตุ๋น 70 220

ซุปปลาหมกึยดัไส้ 70 220

ซุปมะระตุ๋นยดัไส้ 70 220

ยําหมยูอ 160

ยําเนื �อลาย 160

ยําแหนมใบมะยม 160

ยําใบชะพล-ูซาร์ดีน 120

ยําปลาสลิดทอดกรอบ 180

อาหารทานเล่น

ซุป

ประเภทยํา



ยํากุ้งย่าง 220

ยําเห็ดย่างพริกหวาน 260

นํ �าพริกไข่ปู 280

เต้าเจี �ยวหลนกุ้งสบั 260

นํ �าพริกเผากากหมู 220

แกงเลียงกุ้งสด 260

ต้มยํากุ้ง 240

แกงป่าสบันก 180

ต้มโคล้งปลาเนื �ออ่อนกรอบ 180

แกงคั�วสบัปะรดหอยแมลงภู่ 180

หมชูะมวง 220

แพนงเนื �อลาย 220

แกงมสัมั�นเนื �อ 220

ปจู๋า 380

ฉู่ฉี�กุ้ง 280

ฉู่ฉี�ปลาเนื �ออ่อนคั�วแห้ง 280

ประเภทนึ�ง-ผัด-ทอด

นํ �าพริก

ประเภทแกง



สตว์ูน่องไก่ 160

ผดัคะน้าปลาเค็มเกาะช้าง 160

เห็ด 3 อย่างคั�วซีอิ�ว 180

กะหลํ�าทอดนํ �าปลาดี 120

ผดัสวนผกั 160

ไข่เจียวปู 420

ไข่เจียวกุ้ง 220

ข้าวผดันํ �าพริกเผาปลาสลิด 170

ข้าวผดัพริกเกลือกุ้งแห้ง 220

ข้าวผดัเนื �อปู 380

ข้าวผดักุ้ง 190

ข้าวผดัคะน้าปลาเค็ม 160

ข้าวหมทูอดกรอบ 160

ข้าวผดัขอนแก่น 160

ข้าวผดัสวนเห็ด 160

ข้าวหน้าไข่ข้นกะเพรากุ้ง 220

ข้าวหน้าไข่ข้นกะเพราหมสูบั 160

เส้นใหญ่ผดัขี �เมาหมสูบักระเพรากรอบ 160

ผดัไทปไูข่ 190

สกุี �ยากี �ทะเลผดัแห้งสตูรพิเศษของเชฟ 220

อาหารจานเดียว



ซุปข้นไข่ปู 320

ปจู๋า 380

ไข่ฟปูแูน่น 420

เนื �อกรรเชียงปอูวบนึ�ง 890

แกงคั�วเนื �อปอูวบใบชะพลู 790

เนื �อปอูวบผดักะเพราพริกขี �หนสูด 790

เนื �อปอูวบผดัพริกเหลือง 790

ข้าวหน้าไข่ข้นกะเพราะเนื �อปู 420

ข้าวผดันํ �าพริกไข่ปู 480

ข้าวผดัเนื �อปู 380

เมนูพเิศษ "ป"ู



ผลไม้รวมเล็ก 140

ผลไม้รวมใหญ่ 280

บวัลอยไข่หวาน / เค็ม 65

พานาคอตต้าชาไทย 85

ผลไม้

ของหวาน

ร้านอาหารครัวสุพรรณิการ์ by คุณยาย

เปิดให้บริการ วนัพธุ ถึง วนัจนัทร์ (ปิดทกุวนัองัคาร)

เวลา 11.30น. - 21.00น. (Last order 20.30น.)

สามารถจองโต๊ะ และ สั�งอาหารล่วงหน้าได้ที�เบอร์โทรศพัท์ 063 - 4241665 หรือ

Facebook : Supanniga Home   /   Line Official : @supannigahome



กาแฟร้อน Nespresso

เอสเปรสโซ่ 90

อเมริกาโน่ 90

คาปชูิโน่ 100

ลาเต้ 100

กาแฟสด ร้อน เย็น

กาแฟเย็น (สไตล์ไทย) - 90

เอสเปรสโซ่ 70 -

อเมริกาโน่ 70 80

คาปชูิโน่ 80 90

ลาเต้ 80 90

มอคค่า 90 100

โกโก้

โกโก้ร้อน 80

โกโก้เย็น 90

ชา

ชาอู่หลง 110

ชาผู่เอ๋อ 130

ชาดอกไม้ 220

ชาคดัพิเศษจากใบชาทั�วโลก 160

เครื�องดื�ม



นํ �าผลไม้สด

นํ �าส้มสด 80

นํ �าฝรั�งสด 80

นํ �าสบัปะรดสด 80

Signature Virgins
สพุรรณิการ์โฮมแพชชั�น (นํ �าเสาวรสสด,นํ �าแอปเปิ �ลสด) 120

กีวีกรีนที (ชาเขียวญี�ปุ่ น, นํ �ากีวีสด) 120

เวอร์ทิเคิล รีไคลน์ (ตะไคร้ในนํ �าสบัปะรดสด) 120

เวอร์จิ �น วอเทอร์เมล่อน โมฮิโต้ 120

เครื�องดื�ม

เปอริเอ้ นํ �าผึ �งมะนาว 160

เปอริเอ้ เอลเดอร์ฟลาวเวอร์ 140

เปอริเอ้ ราสเบอร์รี� 140

นํ �าอดัลม - โค้ก, สไปร์ท 40

โทนิค 40

นํ �าแร่ 90

นํ �าดื�ม 30

ร้านอาหารครัวสุพรรณิการ์ by คุณยาย

เปิดให้บริการ วนัพธุ ถึง วนัจนัทร์ (ปิดทกุวนัองัคาร)

เวลา 11.30น. - 21.00น. (Last order 20.30น.)

สามารถจองโต๊ะ และ สั�งอาหารล่วงหน้าได้ที�เบอร์โทรศพัท์ 063 - 4241665 หรือ
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