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ติ่มซํา Dimsum ตรา สุรพลฟูดส

ซาลาเปา Bun

ขนมจีบหมู Pork Shumai
แพ็คคาสง
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม    4 กลอง x 70 ชิ้น
(ถุง)      สูตรยอดนิยม   5 แพ็ค x 60 ชิ้น

ฮะเกากุง Shrimp Hakao
แพ็คคาปลีก             
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม 12 แพ็ค x 12 ชิ้น

แพ็คคาสง
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม  6 กลอง x 60 ชิ้น
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม  10 แพ็ค x 24 ชิ้น
  สูตรยอดนิยม   5 แพ็ค x 60 ชิ้น
  สูตรประหยัด  10 แพ็ค x 20 ชิ้น

ขนมจีบกุง Shrimp Shumai
แพ็คคาปลีก
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม      12 แพ็ค x 12 ชิ้น

แพ็คคาสง
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม           6 กลอง x 60 ชิ้น
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม           5 แพ็ค x 60 ชิ้น, 10 แพ็ค x 24 ชิ้น
  สูตรยอดนิยม         5 แพ็ค x 60 ชิ้น
  สูตรประหยัด        10 แพ็ค x 20 ชิ้น

แพ็คคาปลีก                              12 แพ็ค x 6 ชิ้น
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  4 กลอง x 24 ชิ้น
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น
  
แพ็คคาปลีก                             12 แพ็ค x 6 ชิ้น
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  4 กลอง x 24 ชิ้น
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น
  

ขนมจีบหยก Jade Shumai
แพ็คคาสง
(ถุง)  8 แพ็ค x 36 ชิ้น

ขนมจีบสองสหาย
Mixed Shumai

เกี๊ยวปลาสวรรค
Fish Wonton

สาหรายทรงเครื่อง
Minced Pork Wrapped with Seaweed

แพ็คคาสง
(ถุง) 5 แพ็ค x 60 ชิ้น
         

แพ็คคาสง
(ถุง)   8 แพ็ค x 30 ชิ้น
        20 แพ็ค x 10 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)  10 แพ็ค x 500 กรัม
          20 แพ็ค x 200 กรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  10 แพ็ค x 500 กรัม
          20 แพ็ค x 200 กรัม

แพ็คคาปลีก
(ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม 12 แพ็ค x 6 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)  สูตรยอดนิยม (40 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น, 20 แพ็ค x 4 ชิ้น
                                 (50 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้นแพ็คคาสง

(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  4 กลอง x 24 ชิ้น
(ถุง)      สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)  สูตรยอดนิยม (40 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น, 20 แพ็ค x 4 ชิ้น
                                 (50 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น 

แพ็คคาสง
(ถุง)  สูตรยอดนิยม (40 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น, 20 แพ็ค x 4 ชิ้น
                                 (50 กรัม)  8 แพ็ค x 15 ชิ้น 

แพ็คคาปลีก
(ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 6 ชิ้น

แพ็คคาสง
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  4 กลอง x 24 ชิ้น

แพ็คคาปลีก
(ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 6 ชิ้น

แพ็คคาสง
(กลอง) สูตรพรีเมี่ยม (30 กรัม)  4 กลอง x 24 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)  8 แพ็ค x 40 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)   8 แพ็ค x 30 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)   10 แพ็ค x 20 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง) 10 แพ็ค x 50 ชิ้น
         20 แพ็ค x 15 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)    8 แพ็ค x 30 ชิ้น
         20 แพ็ค x 15 ชิ้น

แพ็คคาสง
(ถุง)  10 แพ็ค x 500 กรัม
          20 แพ็ค x 12 ชิ้น

เกี๊ยวกุง
Shrimp Wonton

เกี๊ยวไกทรงเครื่อง
Chicken Wonton

เกี๊ยวหมู
Pork Wonton

เกี๊ยวกุงติ่มซํา
Shrimp Wonton Dimsum

กุยชายไสผักกุยชาย/ ไสเผือก/ ไสหนอไม
Chinese Chive/ Taro/ Bamboo shoot Dumplings
แพ็คคาปลีก (ถุง) 144 กรัม x 8 ชิ้น
แพ็คคาสง    (ถุง) 360 กรัม x 20 ชิ้น
                     (ถุง) 180 กรัม x 10 ชิ้น

ปลามวนไสไขเค็ม
Fish Roll with Salted Egg

ลูกชิ้นกุง
Shrimp Ball

ซาลาเปาครีม สูตรพรีเมี่ยม
Cream Bun

ซาลาเปาครีม สูตรยอดนิยม
Cream Bun

ซาลาเปาหมูแดง สูตรยอดนิยม
Roasted Pork Bun

ซาลาเปาหมูสับ สูตรยอดนิยม
Minced Pork Bun

ซาลาเปาเผือก สูตรพรีเมี่ยม
Taro Paste Bun

ซาลาเปาถั่วดํา สูตรพรีเมี่ยม
Black Bean Paste Bun

ซาลาเปาหมูสับ
Minced Pork Bun
ซาลาเปาหมูแดง
BBQ Pork Bun

ปลามวนไสหมู
Fish Roll with Pork



ของทานเลน Appetizer ตรา สุรพลฟูดส

วัตถุดิบ Raw Material | สินคานําเขา Imported Product

กุงผาผีเสื้อชุบเกล็ดขนมปง
Butterfly Breaded Shrimp

ปลาพอลล็อคชุบแปงทอด
Battered Fish Bites

หมึกคลุกเกล็ดขนมปง
Crumbed Squid Ring

กุงฟริตเตอร
Shrimp Fritter

ไกคาราเกะ
Chicken Karaage

เกี๊ยวซาญี่ปุนไสหมู
Pork Gyoza
แพ็คคาปลีก (ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 12 ชิ้น
แพ็คคาสง (ถุง)     สูตรพรีเมี่ยม    4 แพ็ค x 30 ชิ้น
                   สูตรยอดนิยม   8 แพ็ค x 30 ชิ้น
                               สูตรประหยัด  10 แพ็ค x 20 ชิ้น

แพ็คคาปลีก (ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 12 ชิ้น
แพ็คคาสง (ถุง)     สูตรยอดนิยม   8 แพ็ค x 30 ชิ้น
                               สูตรประหยัด  10 แพ็ค x 20 ชิ้น

แพ็คคาสง 
(กลอง)     4 กลอง x 40 ชิ้น
(ถุง)            4 แพ็ค x 40 ชิ้น

แพ็คคาสง 
(ถุง)    4 แพ็ค x 32 ชิ้น

แพ็คคาสง 
(ถุง)    12 แพ็ค x 200 กรัม

แพ็คคาสง 
(ถุง)    12 แพ็ค x 200 กรัม

แพ็คคาสง 
(ถุง)    12 แพ็ค x 200 กรัม

แพ็คคาสง 
(ถุง)    12 แพ็ค x 200 กรัม

แพ็คคาสง 
(ถุง)     4 แพ็ค x 2.5 กิโลกรัม
          10 แพ็ค x 1 กิโลกรัม
          10 แพ็ค x 500 กรัม (Sofine Brand)

แพ็คคาสง 
(ถุง)      4 แพ็ค x 2.5 กิโลกรัม
           10 แพ็ค x 1 กิโลกรัม

แพ็คคาสง 
(ถุง)    4 แพ็ค x 2.5 กิโลกรัม

แพ็คคาสง 
(ถุง)    12 แพ็ค x 280 กรัม

แพ็คคาสง (ถุง)   8 แพ็ค x 30 ชิ้น

เกี๊ยวซาไก
Chicken Gyoza

เกี๊ยวซาไกกุยชาย
Chicken and Chives Gyoza

เกี๊ยวซาผัก
Vegetable Gyoza

เกี๊ยวซาผักโขมอบชีส
Spinach with Cheese Gyoza

เกี๊ยวซาไกรสบารบีคิว
BBQ Flavored Chicken Gyoza

ปอเปยะเจ
Vegetable Spring Roll

ปอเปยะกุง
Shrimp Spring Roll

มันฝรั่งเสนเล็ก
French Fries Shoestring 1/4

มันฝรั่งเสนใหญ
French Fries Straight Cut 3/8

มันฝรั่งเสนหยัก
French Fries Crinkle Cut 

ไกบดยางชุบซอสสไตลญี่ปุน
ตราเทนโดะ
Chicken Tsukune

ไกคาราเกะชุบซอสฮันนี่มัสตารด
ตราเทนโดะ
Chicken Karaage with Honey Mustard Sauce

ไกทาเระซูเกะ ตราเทนโดะ
Tarezuke Chicken

ไกหอใบโอบะสอดไสชีสวูสเตอรซอส
ตราเทนโดะ
Chicken Cheese Katsu Oba with Japanese Style Sauce

ไกหอใบโอบะชุบแปงทอดแชแข็ง
Chicken Oba Karaage

ปลาแพนกาเซียส
Pangasius

ไขปลาเฮอรริ่งปรุงรสสีสม
ตราเทนโดะ
Frozen Seasoned Herring Roe
Orange Color (Tendo Brand) 

ปูอัด ตราเทนโดะ
Lmitation Crab Stick (Tendo Brand)

กุงขาวแกะเปลือกถอดหาง
Raw Vanamei Shrimp PD T/OFF

กุงเทมปุระวานามัย
Tempura Vannamei

กุงวานามัยตมทั้งตัว
Whole Cooked Vanamei Shrimp
(Nature Curl)

กุงวานามัยตมทั้งตัวตัวตรง
Whole Cooked Vanamei Shrimp
(Straight)

กุงซูชิ
Sushi Ebi

กุงขาวแกะเปลือกไวหาง
Raw Vanamei Shrimp PD T/ON

ทอดมันกุง
Shrimp Cakeปลาพอลล็อคคลุกเกล็ดขนมปง

Fish Stick แพ็คคาปลีก
(ถุง) สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 6 ชิ้น
แพ็คคาสง
(ถุง) สูตรพรีเมี่ยม     4 แพ็ค x 30 ชิ้น
         สูตรประหยัด  10 แพ็ค x 20 ชิ้น, 20 แพ็ค x 8 ชิ้น

แพ็คคาปลีก
(ถุง) สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 6 ชิ้น
แพ็คคาสง
(ถุง) 20 แพ็ค x 8 ชิ้น

แพ็คคาปลีก (ถุง)  12 แพ็ค x 12 ชิ้น
แพ็คคาสง (ถุง)     10 แพ็ค x 20 ชิ้น

แพ็คคาปลีก (ถุง)  12 แพ็ค x 12 ชิ้น
แพ็คคาสง (ถุง)     10 แพ็ค x 20 ชิ้น

กุงสติ๊ก
Shrimp Stick

แพ็คคาปลีก
(ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม  12 แพ็ค x 8 ชิ้น
แพ็คคาสง
(ถุง)  สูตรพรีเมี่ยม  8 แพ็ค x 600 กรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  12 แพ็ค x 500 กรัม

แพ็คคาปลีก
(ถุง)  12 แพ็ค x 180 กรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  8 แพ็ค x 600 กรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  8 แพ็ค x 600 กรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  10 แพ็ค x 500 กรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  6 แพ็ค x 1 กิโลกรัม

แพ็คคาสง
(ถุง)  8 แพ็ค x 30 ชิ้น



3.สูตรประหยัด (Value Pack)
สินคาสูตรอรอย คุมคา  ราคาประหยัด
ใชงายใชสะดวก และเพิ่มผลกําไร

ถนนบางนา-ตราด

ถนนศรีนครินทรทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ถนนบางนา-ตราด

ถนนสุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท

สถานีอุดมสุข

สถานีบางนา

เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 23


