รานอาหารในเมืองขอนแกน (กลางคืน)
Mild Terrace
ที่ตั้ง : ใกลมหาวิทยาลัยขอนแกน ต.ในเมือง จ.ขอนแกน
โทรศัพท : 084-7881139
วันเวลาเปด-ปด : 17.00น. - 24.00น.
การเดินทาง : รานอยูติดกับ ม.ขอนแกน ตรงไปตามถนน
มิตรภาพจนถึงแยกตัดกับถนนมะลิวัลย เลี้ยวขวาไปทาง
มหาวิทยาลัยประมาณ 2 กม.

ขอมูล : รานอาหารนั่งสบายใกล ๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวย
บรรยากาศรมรื่นสุดชิลริมสวนสาธารณะบึงหนองแวง ซึ่งคุณสามารถจิบ
เครื่องดื่มและฟงเพลง พรอมสนุกสนานไปอยางถูกคอกับเพื่อนที่รใู จไดอยาง
เปนกันเอง มีการแสดงดนตรีสดและคอนเสิรตบอยครั้ง
แนะนํา : ตมยํากุง, ทอดมันกุง, ขาหมูโอวัลติน, หมึกทอดกระเทียม, ลาบหมู
ทอด, หอยทอดกระทะ

ขอมูล : รานอาหารอีสานที่เนนเมนูปลาเผาเปนพิเศษ รานเปดโลงสบาย
บรรยากาศดี เนนการบริการเปนกันเอง อาหารอรอย ราคาไมแพง
ที่ตั้ง : 21/1 ถนนศรีนวล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน
แนะนํา : ปลานิลเผา, ปลาชอนเผา, ปลาทับทิมเผา, สมตํา, ออมไก, ออมปลา
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท : 085-014-4140
วันเวลาเปด-ปด : 16.00 – 23.00 น.
การเดินทาง : ใชถนนศรีนวล ใกลกับบึงแกงนคร

โตงปลาเผา

เชย-เชย
ที่ตั้ง : รึมบึงหนองแวง ต.ในเมือง จ.ขอนแกน
วันเวลาเปด-ปด : 17.00น. - 24.00น.
การเดินทาง : รานอยูติดกับม.ขอนแกน ตรงไปตามถนน
มิตรภาพ จนถึงแยกตัดกับถนนมะลิวัลย เลี้ยวขวาไปทาง
มหาวิทยาลัยประมาณ 2 กม.

ขอมูล : รานอาหารกึ่งผับสุดฮิปของวัยรุน ที่ใครมาถึงขอนแกนแลวไมไดมา
เยือน ตองถือวาเชยยยย เชย จะนัง่ ดูบอล จิบเบียร หรือปารตี้กับเพือ่ น ที่นี่ก็
พรอมใหการตอนรับดวยอาหารรสจัดจานและเครือ่ งดื่มสารพัดชนิด
แนะนํา : ตําแตงไขตม, ตําถั่ว,ไขตม, ตําถั่วหมูกรอบ, ลาบหมูทอด

My Dream
ที่ตั้ง : 171/69 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน
โทรศัพท : 043-338-838, 081-871-8122
วันเวลาเปด-ปด : 17.00น. - 24.00น.
การเดินทาง : จากตัวเมืองขอนแกนเดินทางเขาสูถนนประชา
สโมสร รานอยูริมถนนระหวางซอยประชาสโมสร22
และ24

รานอาหารระเบียงขอนแกน
ที่ตั้ง: 67/21 ถ.ศรีจันทร (บานศรีฐาน) ต.ในเมือง อ.เมือง
จ. ขอนแกน 40000
โทร: 09-0020-3393, 08-1878-9321 Fax: 0-4333-3644
E-Mail: rabeangkk@gmail.com
เว็บไซต: www.rabiangkhonkaen.com

มิตรภาพลาบกอย
ที่ตั้ง: ถ.มิตรภาพ (ขางศูนยฮอนดา ใกลรพ.ศรีนครินทร )
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน 40000
วันเวลาเปด-ปด : 18.00น. - 23.00น.

ขอมูล : รานอาหารบรรยากาศสบาย..สบาย คลายทานขาวเย็นกับครอบครัวที่
บาน ภายในรานมีทั้งโซนหองแอรและโซนกลางแจง รับรองลูกคาไดจํานวน
มาก บริการอาหารไทยรสเยี่ยมแบบHomemade
แนะนํา : ผัดเผ็ดสามสหาย, น้ําพริกลงเรือ, ลาบหมูทอด, ยําผักบุงกรอบ

ขอมูล : รานอาหารไทย-อีสาน จีน บรรยากาศรานทีเ่ ปนลักษณะโลงมีตนไม
อยูรอบๆติดธรรมชาติมีทั้งหมด 3 โซน Seafood,หนาเวที,ระเบียงลาง มี
บริการ คาราโอเกะ ถายทอดกีฬา
แนะนํา : ยําขาออน, ปลาบูนึ่งซีอิ้ว ,ปลากระพงทอดราดซอสพริกไทยดํา
ปลากระพงนึ่งมะนาว ,ปลาชอนรุงเรือง ,หมึกไขนึ่งมะนาว ,ผัดผักสี่สหาย

ขอมูล : รานอาหารอีสาน บรรยากาศรานที่เปนลักษณะโลง
แนะนํา : ตมแซบ เสือรองไห สไบนางลวก ตับหวาน ลาบ ยางพวงนม

ขาวตม กก 24 น.
ที่ตั้ง: ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน 40000

ขอมูล : รานขาวตมโตรุง บรรยากาศแบบเปดโลง กวางขวาง
แนะนํา : เปดพะโล ไสหมูพะโล ผักบุงไฟแดง ปลาหมึกผัดไขเค็ม ตมแซบ
ขาไก ฉูฉี่กุงแชบวย ฉูฉี่ปลาเนื้อออน กุยชายขาวผัดหมูกรอบ

วันเวลาเปด-ปด : 18.00น. - 23.00น.

ติ๊กแจวฮอน
ที่ตั้ง: ถนนรอบบึง ( ใกลสี่แยกชอง 11 เกา) ต.ในเมือง

ขอมูล : รานแจวฮอน บรรยากาศแบบเปดโลง กวางขวาง
แนะนํา : กุง ปลาหมึก เนื้อ หมู ผาขี้ริ้ว ผักและวุนเสน

อ.เมือง จ. ขอนแกน 40000
วันเวลาเปด-ปด : 17.00น. - 23.00 น.
โทร: 043-228579

เติมรมณ (Term-rom)
ที่ตั้ง: ถนนชีทาขอน (ซอยขางสถานีตํารวจ ตรงมาเรื่อยๆ
รานอยูขวามือ) จ. ขอนแกน
วันเวลาเปด-ปด : 18.00น. - 01.00 น.
โทร: 043-221-752 , 086-850-9779

ขอมูล : บานสองชั้น บรรยากาศแบบเปดโลง กวางขวาง
แนะนํา : ขาไกซุปเปอร กะหล่ําปลีทอดน้ําปลา หมูมะนาว

จุมจิ้มริมคลอง

ขอมูล : ราน จุมจิ้ม ลักษณะเปนแบบเปดกวาง โปรงโลง มีลมพัดถายเท
แนะนํา : หมูสไลด ปลาหมึกกรอบ เห็ดเข็มทอง ลูกชิ้นกุง ไขไก

ที่ตั้ง:73/1 ถนนศรีนวล (รานอยูตดิ สี่แยกริมคลองระบายน้ํา
เกา ตอนนี้เปนถนนเฉลิมพระเกียรติ)
โทร:043-222 494
วันเวลาเปด-ปด : 16.00น. - 23.00น.

S. Bar B-Q (เอสบารบีคิว)
ที่ตั้ง: 103 ถ.รื่นรมย (ตรงขามปม เอสโซ) จ.ขอนแกน

ขอมูล : รานบารบคี ิว บุฟเฟต บรรยากาศแบบเปดโลง กวางขวาง
แนะนํา : เนื้อโคขุน กุง ปลาหมึก หมู ผาขี้ริ้ว ผักและวุนเสน ฯลฯ

โทร: 087-7741393
วันเวลาเปด-ปด : 16.00น. - 23.00 น.

สวนอาหาร ปากลางเมือง
ที่อยู : 179/10 ซอยซอย ศรีจันทร 29 ต.ในเมือง จ.ขอนแกน
โทร: 043 223 733
วันเวลาเปด-ปด : 11.30 – 23.00 น.

ขอมูล : รานอาหารไทย- อีสาน บรรยากาศแบบเปดโลง กวางขวาง
แนะนํา : เมี่ยงปลาทับทิม ขาหมูเยอรมัน ปลาชอนลุยสวน
แกงออมปลาเนื้อออน

