
ร้ า น น้ อ ง โ จ๊ ก



ร่วมแชร์เรื่องราวดีๆ ในมื้อพิเศษของคุณผ่านช่องทาง                      

Fanpage ร้านอาหารน้องโจ๊ก กระบี่

                      Nongjoke

เวลาเปิด-ปิด 11:00-14.00 น. และ 17:00-21.00 น.

 ร้านอาหารน้องโจ๊ก กระบี่ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2523 เริ่มแรกเป็นบ้านไม้หลังเล็กติดริมแม่น�้ากระบี่ (บริเวณ

ท่าเรอืเจ้าฟ้า) เปิดขายข้าวแกงโดยฝีมอืของป๋า (คณุพ่อ) และ

หมะ (คุณแม่) โดยสูตรอาหารต่างๆ มาจากหมะเกือบทั้งสิ้น

 จนเมือ่ถงึปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายร้านมา ณ ท่ีตัง้ปัจจบัุน เริม่ 

จากสองคูหา และค่อยๆ ขยับขยายเพิ่มข้ึนจนถึงทุกวันนี้ 

แต่ถึงกระนั้นรสชาติของอาหารและวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบก ็

ยังเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลง เรายังคงความกลมกล่อม 

ของรสชาติอาหารไว้ให้เหมือนออกมาจากรสมือของหมะ 

ผู้ซ่ึงพิถีพิถันเป็นอย่างมากในการปรุงอาหาร ส่วนวัตถุดิบ 

เราใส่ใจคัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมาจากจังหวัดกระบ่ีเอง ด้วย 

ความสดและสะอาด ภายใต้ความตั้งใจที่ว่า “เรา” พนักงาน

ร้านอาหารน้องโจ๊กทุกคนจะท�าให้ท่านมีมื้ออาหารท่ีพิเศษ 

และมีความสุข

ศุภชัย รอดทอง (โจ๊ก)

ร้ า น น้ อ ง โ จ๊ ก



แกงส้มปลากะพงผักรวม
แกงส้มขาหมูยอดมะพร้าว
แกงกะทิเนือ้ปู+เส้นหมี่

กรรเชียงปูนึ่ง
แกงไตปลา

เนือ้ปลาคั่วกลิ้ง
หัวปลา/เนือ้ปลาต้มเผือก

หัวปลา/เนือ้ปลาต้มเต้าเจี้ยว
ปลากะพงนึ่งบ๊วย

ปลาอินทรีทอดซีอิ๊ว
ปลาทอดเจี๋ยนตะไคร้

กุ้งผัดสะตอกะปิ 
ผักเหมียงผัดไข่

ต้มกะทิผักเหมียง/ผักกูด
น�้าพริกกุ้งสด/กุ้งเสียบ/แมงดา/เนือ้ปู

ย�าผักกูด
ย�าถั่วพู

ย�ายอดหมุย
หอยชักตีน
ย�าไข่แมงดา

ปลาทอดย�ามะม่วง
ปลากะพงลวกจิ้ม

หอยแมลงภู่อบสมุนไพร
กุ้งแชบ๊วย/หอยแมลงภู่นึ่งมะนาว

ฮ่อยจ๊อ/แฮ่กึ๊น
กุ้งทอดราดซอสมะขาม

ทอดมันกุ้ง
ปลาหมึกทอดพริกเกลือ

ปลากะบอกต้มส้ม
หอยตลับต้มตะไคร้



    
 เล็ก ใหญ่

ย�าวุ้นเส้น  120
ย�าสามกรอบ  120
ย�ากุ้งเสียบ  120
ย�าหมึกแก้ว  120
กุ้งพล่า สด/ลวก  120
กุ้งแช่น�้าปลา  180
ลาบหมู/ไก่  120
ปลาหมึกทอดพริกเกลือ 120 200
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด  100
ปลาทอดย�ามะม่วง ชัง่ตามน�า้หนกั
หอยชักตีน  200
หอยแครงลวก  150
หอยแมลงภู่ลวก  250
หอยตลับลวก  150
ปลากะพงลวกจิ้ม  200

 เล็ก ใหญ่

ย�าผักกูด  120
ย�าถั่วพู  120
ย�าตะไคร้  120
ย�ายอดหมุย  120
ย�ามะระ  120
ย�ามะเขือยาว  120
ย�ากุ้งสด  120
ย�าปลาหมึกสด  120
ย�ารวมมิตรทะเล  120
ย�าหอยแครง  120
ย�าไข่แมงดา  380



 เล็ก ใหญ่

หมูคั่วเกลือ  150
ทอดมันกุ้ง 120 200
ฮ่อยจ๊อ/แฮ่กึ๊น 100 200
หมู/ไก่ทอดกระเทียม 100 200
หมึกไข่ทอดกระเทียม  180
หมึกทอดพริกเกลือ 120 200
ปูนิ่มทอดกระเทียม 150 200
กุ้งชุบแป้งทอด 150
กุ้งทอดกระเทียม ชัง่ตามน�า้หนกั
กระดูกหมูทอดกระเทียม 150 200
กระดูกหมู/ไก่น�้าแดง 150 200
ปลาทรายทอดกรอบ 100 200
ปลาทรายทอดกระเทียม 100 200

 เล็ก ใหญ่

กุ้งทอดราดซอสมะขาม ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาอินทรีทอดซีอิ๊ว ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลากะพงทอดน�้าปลา ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดเกลือ ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดเต้าเจี้ยวขิง ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาส�าลีทอดย�ามะม่วง ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดสมุนไพร ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดเจี๋ยนตะไคร้ ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดสามรส ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดราดพริก ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดราดซอสมะขาม ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาทอดน�้าแดง ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาอินทรีเค็มทอด ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลาเค็มทอด (ปลาสีเสียด)  50



 เล็ก ใหญ่

หัวปลา/เนือ้ปลาต้มเต้าเจี้ยว 150 200
หัวปลา/เนือ้ปลาต้มเผือก 150 200
หัวปลา/เนือ้ปลาต้มตะไคร้ 150 200
ปลากะบอกต้มส้ม  ชั่งตามน�้าหนัก
โป๊ะแตก 180 250
ต้มย�าปลา/กุ้ง/หมึก/ขาหมู 180 250
ต้มย�ารวมมิตรทะเล 180 250
ต้มข่าไก่ 150 200
หมึกไข่ต้มหวาน  180
หมึกยัดไส้ต้มจืด  180
หอยตลับต้มตะไคร้  150
แกงจืด/เต้าหู้/สาหร่าย/วุ้นเส้น  150
แกงจืดเกี้ยมฉ่าย  150
แกงเลียง  150
ต้มกะทิผักเหมียง/ผักกูด/ยอดมะพร้าว  150

 เล็ก ใหญ่

แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว 200 280
แกงส้มขาหมูผักรวม 200 280
แกงส้มกุ้ง  200 280
แกงส้มไข่ปลา  200 280
แกงส้มปลา/หัวปลา ชั่งตามน�้าหนัก
แกงกะทิเนือ้ปู+เส้นหมี่  250
แกงพริกปลา/หัวปลา 150 200
แกงพริกหมู/ไก่ 150 200
แกงไตปลา  120
แกงกะทิไก่ 150 200
แกงกะหรี่ไก่ 150 200
แกงเขียวหวานไก่ 150 200
ฉู่ฉี่ปลา ชั่งตามน�้าหนัก
ฉู่ฉี่กุ้ง 150 200



 เล็ก ใหญ่

กุ้ง/หมู/ไก่ ผัดกะปิสะตอ 150 200
กุ้งผัดมะขาม 150 200
กุ้งแชบ๊วยทอดราดซอสมะขาม ชั่งตามน�้าหนัก
เต้าหู้ราดหน้าปู  250
เนือ้ปูผัดผงกระหรี่  250
เนือ้ปูผัดต้นหอม  250
เนือ้ปูผัดพริกไทยด�า  250
เนือ้ปลาผัดพริกไทยด�า 150 200
ปูม้า/ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ ชั่งตามน�้าหนัก
ปูม้า/ปูนิ่มผัดพริกไทยด�า ชั่งตามน�้าหนัก
ปูม้า/ปูนิ่มผัดมะขาม ชั่งตามน�้าหนัก
ปูม้าผัดกะทิ ชั่งตามน�้าหนัก
เนือ้ปลาผัดฉ่า 150 200
ทะเลผัดฉ่า 150 200
หอยตลับผัดฉ่า  150
หอยตลับผัดน�้าพริกเผา  150
กุ้ง/หมึก ผัดน�้าพริกเผา 150 200
หมู/ไก่/กุ้ง/หมึก/เนือ้ปลา ผัดเผ็ด (ใส่นม) 150 200
หมู/ไก่/กุ้ง/หมึก/เนือ้ปลา ผัดเครื่องแกง (ไม่ใส่นม) 150  200
ปลา/หมู/ไก่ คั่วกลิ้ง 100 150
เนือ้ปลากะพงผัดคึ่นฉ่าย 150 200
เนือ้ปลากะพงผัดเกี้ยมฉ่าย 150 200

 เล็ก ใหญ่ 

หมู/ไก่/กุ้ง/เนือ้ปลา ผัดเปรี้ยวหวาน 150 200
ทะเลผัดเปรี้ยวหวาน 150 200
หมู/ไก่ ผัดน�้ามันหอย 100 120
หมู/ไก่ ผัดขิง 100 120
หมู/ไก่/กุ้ง ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 150 200
ผักเหมียงผัดไข่/กุ้งเสียบ/วุ้นเส้น  120 
ผักกูดผัดน�้ามันหอย  120
เห็ดเข็มผัดหมูกรอบ/กุ้ง 100 120 
เห็ดหอมสดผัดกุ้ง 100 120
บล็อคโคลี่ผัดกุ้ง/หมูกรอบ/ปลาเค็ม 100 120
คะน้าผัดหมูกรอบ/ปลาเค็ม  100 120
ผักบุ้งไฟแดง  100
ผัดผักรวมมิตร 100 150
มะระผัดปลา/หัวปลา    150 200
มะระผัดไข่    100 120
บวบผัดไข่    100 120



 ใหญ่

ไข่ยัดไส้ 150
ไข่เจียวหมูสับ 100
ไข่เจียวปู 100
ไข่เจียวกุ้ง 100
ไข่เจียวมะเขือเทศ/หอมใหญ่/ 80
   หอมแดง/กระเทียมดอง 
ไข่ดาว 12
ไข่เจียว 60

น�้าพริกกุ้งเสียบ/กุ้งสด 150
น�้าพริกเนือ้ปู 150
น�้าพริกแมงดา 150
น�้าพริกกะปิ 150
สะตอสด 40
สะตอเผา 40
สาหร่ายสด 40

 เล็ก ใหญ่

ข้าวเปล่า (จาน)  15
ข้าวเปล่า (โถ)  80
ข้าวผัดปู/หมู/หมึก/
ไก่/กุ้ง/ทะเล (จาน) 60 200
ข้าวผัดปู/หมู/หมึก/
ไก่/กุ้ง/ทะเล (กล่อง) 60 200

 เล็ก ใหญ่

ปลานึ่งบ๊วย ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลานึ่งซีอิ้ว ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลานึ่งมะนาว ชัง่ตามน�า้หนกั
ปลานึ่งขิง ชัง่ตามน�า้หนกั
ปูม้านึ่ง ชัง่ตามน�า้หนกั
หมึกไข่นึ่งมะนาว  180
กุ้งแชบ๊วยนึ่งมะนาว ชัง่ตามน�า้หนกั
หอยแมลงภู่นึ่งมะนาว  250
หอยแมลงภู่อบสมุนไพร  250
กรรเชียงปูนึ่ง  300
ปูนิ่มอบวุ้นเส้น ชัง่ตามน�า้หนกั
กุ้งอบวุ้นเส้น ชัง่ตามน�า้หนกั
กุ้งอบน�้าตาล ชัง่ตามน�า้หนกั
กุ้งอบเกลือ ชัง่ตามน�า้หนกั
หมูสามชั้นอบเกลือ  150 



 เล็ก ใหญ่

น�้าแข็ง 15 50
น�้าดื่ม 20 30
น�้าอัดลม 20 50
น�า้สมนุไพร   35
   (กระเจี๊ยบ/ส้มแขก/มะขาม/เก็กฮวย) 
น�้าส้มสด (ขวด) 45
ชาจีน (กา) 20
กาแฟร้อน (3in1) 20
เบียร์สิงห์ (ขวด) 60 100
เบียร์ลีโอ (ขวด) 60 90
เบียร์ไฮเนเก้น (ขวด) 70 110
เบียร์ช้าง (ขวด) 60 90
เบียร์ยู (ขวด)  90
รีเจนซี่ 300 600
หงส์ทอง 180 300
เบรน 285         300
แสงโสม 180 300
โซดา 20

วุ้น (กะทิ/เผือก/ฝักทอง/น�้าแมงลัก
  มะพร้าว/วุ้นน�้าใบเตย) 15.-
เต้าหู้นมสด 15.-
สละลอยแก้ว 50.-
ลูกชกในน�้าเชื่อม 50.-
ไอศกรีม 45.-



ปลาอินทรี กิโลกรัมละ 700 บาท
ปลากะบอก ” 700 บาท
ปลาเก๋า ” 700 บาท
ปลาจาระเม็ด (ด�า) ” 700 บาท
ปลามง ” 700 บาท
ปลากะพง (ตัว) ” 600 บาท
ปลากะพง (ชิ้น) ” 700 บาท
กุ้งแชบ๊วย ” 1,300 บาท
ปูม้า ” 700 บาท
ปลาอังเกย ” 800 บาท
ปลาเต๋าเต้ย ” 1,600 บาท
ปลาส�าลี ” 1,000 บาท
ปลาดุกทะเล ” 700 บาท



ร้านน้องโจ๊ก
50/3 หมู่ 7 ต�าบลไสไทย อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ 075 611 639    แฟกซ์ 075 620 179

เวลาเปิด-ปิด 11:00-14.00 น. และ 17:00-21.00 น.


