
WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Monday / วนัจนัทร ์

25 November 2019

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Baked egg in bacon + sausage + star egg

ไขถ่ว้ยพันเบคอน  + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Fried Broccoli in soy sauce (V)

บล็อคโคลีผั่ดซอส (มงัสวรัิต)ิ

Fried rice with garlic sauce and herbs

ขำ้วผัดกระเทยีมสมนุไพร

Minced pork and soya bean curd soup

แกงจดืหมสูบัใสเ่ตำ้หู ้

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Corn cream soup + Crouton

ซปุครมีขำ้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Caesar salad

ซซีำ่รส์ลดั

-MAIN COURSES-

Roasted breast chicken with honey mustard

อกไกอ่บน ้ำผึง้มสัตำรด์

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มงัสวรัิต)ิ

Spaghetti with Pumpkin Spinach (V)

สปำเกตตผัีดฟักทองผักโขม (มงัสวรัิต)ิ

Acacia omelets in vegetable sour soup

แกงสม้ไขช่ะอมทอด

Noodle with Roast red pork

กว๋ยเตีย๋วหมแูดง

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Fried Crinkle cut potato  + side dish (V)

มนัฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Black jelly in syrup

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Pandan juice (V) / น ้ำใบเตย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Grilled pork in tomato sauce

หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Hot&spicy salad with glass noodle (V)

ย ำวุน้เสน้ไมเ่ผ็ด (มงัสวรัิต)ิ

Chicken Wing Gochujung Korean Spicy

ไกท่อดซอสโคชจัูง

Coconut curry with lotus stems (V)

แกงกะทสิำยบวั (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Tuesday / วนัองัคาร

26 November 2019

Chicken sandwich club+ honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิคลบัไก ่+ น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon wrapped chicken + sausage + fried egg

 เบคอนหอ่ไก ่+ ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Stir-fried mixed veggies with sweet&sour sauce (V)

ผัดเปรีย้วหวำน (มงัสวรัิต)ิ

Fried chicken with pepper 

ไกท่อดพรกิไทย

Seaweed soup (V)

ซปุสำหร่ำย (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Roasted pumpkin soup with yoghurt + Crouton

ซปุฟักทองกบัโยเกริต์ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Corn salad

สลดัขำ้วโพด

-MAIN COURSES-

Porkball stew

สตหูมกูอ้น 

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มงัสวรัิต)ิ

Penne with mushroom sauce (V)

เพนเน่ซอสเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Red curry with chicken

พะแนงไก่

Chinese roll noodles soup (V)

กว๋ยจับน ้ำขน้ (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มนัฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Banana in coconut milk

กลว้ยบวชชี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Bael fruit herbal drink (V) / น ้ำมะตมู

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Baked pork mexican

หมอูบแม็กซกินั

Tortilla with mixed mushroom (V)

ตอตลิยำ่รวมเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Spicy minced chicken

ลำบไก่

Thai mixed vegetable soup (V)

แกงเลยีง (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Wednesday / วนัพุธ

27 November 2019

Waffle + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิล + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped sausage + fried egg

เบคอนหอ่ฮ็อทด็อก  + ไขด่าว

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มงัสวรัิต)ิ

Baked rice with pineapple and pork

ขา้วอบสปัปะรดหมู

Pumpkin curry (V)

แกงฟักทองไมเ่ผ็ด (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Cashew nut salad

สลดัมะมว่งหมิพานต์

-MAIN COURSES-

Chicken with miso sauce

ไกย่า่งซอสมโิซะ

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มงัสวรัิต)ิ

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)

โพเลนตา้เห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with salted egg

ปลาหมกึผัดไขเ่ค็ม

Rice noodles with red curry chicken 

ขนมจนี น ้ายาไกไ่มเ่ผ็ด

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Fruit crepe

เครปเย็นผลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Roselle juice(V) / น ้ากระเจี๊ ยบ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Shoyu rameng Japanese spaghetti with pork

โชยชุาชรูาเมงเสน้สปาเก็ตตีห้มู

Fried mix veggies spicy salad (V)

ย าผักรวมทอดกรอบไมเ่ผ็ด (มงัสวรัิต)ิ

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มกัซอสบาบคีวิทอด

Southern Thai spicy sour yellow curry with fish

แกงเหลอืงปลา

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Thursday / วนัพฤหสับดี

28 November 2019

Fried Waffle potato + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิลมนัฝร่ังทอด + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sweet & sour egg with tuna, corn+Sausage+star egg

 ไขม่ว้นทนู่าขา้วโพดมายองเนส + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir glass noodle with mushroom+corn (V)

ผัดวุน้เสน้เห็ดรวมขา้วโพด (มงัสวรัิต)ิ

Deep fried fish pasty

ทอดมนัปลา

Potato clear curry with pork

แกงจดืมนัฝร่ังหมู

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Carrot cream soup + Crouton 

ซปุครมีแครอท + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Mexican baked pork 

หมอูบแม็กซกินั

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวางตุง้ตม้สกุ (มงัสวรัิต)ิ

Fusilli and Tofu with sweet sauce (V)

ฟซูลิีผั่ดเตา้หูล้กูเขย (มงัสวรัิต)ิ

Hot & spicy soup with chicken and young coconut 

ตม้ย าไกม่ะพรา้วออ่น

Ramen with tofuball(V)

ราเมงน ้าใสลกูชิน้เตา้หู ้(มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มนัฝร่ังยา่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Tapioca pellets in milk tea with fruit salas

สาคชูาไทยฟรุตสลดั

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น ้าบว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Spaghetti with Thai sausage

พาสตา้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกอสีาน ไมเ่ผ็ด

Bibimbup Korean rice salad (V)

บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ี(มงัสวรัิต)ิ

Fried egg with sweet sauce

ไขล่กูเขย

Chicken coconut soup

ตม้ขา่ไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Friday / วนัศกุร ์

29 November 2019

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stired cucumber with sauce (V)

ผัดแตงกวา (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried brest chicken with ginger 

อกไกผั่ดขงิ

Hot and sour mushroom soup (V)

ตม้ย าเห็ดน ้าใส (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Brocoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มนัฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มงัสวรัิต)ิ

Angel hair with black & sweet pepper (V)

เสน้แองเจิล้แฮรผั์ดพรกิไทยด า+พรกิหวาน (มงัสวรัิต)ิ

Fried chicken in yellow curry with onion and egg

ไกผั่ดผงกะหรี่

Noodles in thick gravy with pork

ราดหนา้หมีก่รอบหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มนัฝร่ังอบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวานลิลา

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Green tea (V) / น ้าชาเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pork chop with orange sauce

พอรค์ชอปกบัสลดัสม้ 

Stir fried white tofu with black pepper (V)

เตา้หูข้าวผัดพรกิไทยด า (มงัสวรัิต)ิ

Rice topping with grilled chicken

ขา้วหนา้ไกย่า่ง

Miso soup (V)

ซปุมโิซะ (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Saturday / วนัเสาร ์

30 November 2019

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

pan fried egg with topping + sausage + star egg

ไขก่ระทะ+ ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir glass noodle with mushroom+corn (V)

ผัดวุน้เสน้เห็ดรวมขา้วโพด (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มะกะโรนผัีดเบคอน

Stuffed chicken in cabbage soup

แกงจดืใบกะหล า่ปลหีอ่ไก่

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Kedney bean cream soup + Crouton 

ซปุครมีถ่ัวแดง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Tuna salad

สลดัทนู่า

-MAIN COURSES-

Deep fried pork gochujung Korean spicy

หมทูอดซอสโคชจัูง

Boild corn (V)

ขา้วโพดตม้ (มงัสวรัิต)ิ

Spaghetti with spicy mushroom&tofu (V)

สปาเกตตีข้ ีเ้มาเห็ดเตา้หูท้อด (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried shrimp with asparagus

หน่อไมฝ้ร่ังผัดกุง้

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้าหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Mixed cendol in coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้าเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Macaroni tomato sauce with meatball

มกักะโรนซีอสมะเขอืเทศหมบูอล

Fermented mushroom sausage stir fried with eggs+chillies (V)

ไขเ่จยีวแหนมเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Chicken steak Korean style  + side dish

สเตก๊ไกส่ไตลเ์กาหล ี+ เครือ่งเคยีง

Kimchi curry (V)

แกงซปุกมิจ ิ(มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 13 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Sunday / วนัอาทติย์

01 December 2019

Pancake+ honey + butter  + cereal + Yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Stir-fried Chinese morning glory (V)

ผัดผักบุง้ (มงัสวรัิต)ิ

Chicken salad roll

สลดัโรลลไ์กอ่บ

Wintermelon soup with shitake mushroom+minced pork

แกงจดืฟักเห็ดหอมหมบูด

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย /  โจก๊ + Chinese fritters

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

 Spinach cream soup + Crouton 

ซปุครมีผักโขม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cucumber salad

สลดัแตงกวำ

-MAIN COURSES-

Fried sliced pork with garlic

หมทูอดกระเทยีม

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มงัสวรัิต)ิ

Thai fried noodle  (V)

ผัดซอีิ๊ว (มงัสวรัิต)ิ

Green curry with fish ball

แกงเขยีวหวำนลกูชิน้ปลำ

Sukiyaki mixed veggie with pork

สกุีห้มู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มนัฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Muskmelon in Coconut Milk 

แตงไทยกะทสิด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Meatball with spinach mashed potatoes

มทีบอลกบัมนับดผักโขม

Stir mix veggies (V)

ผัดผักรวมมติร (มงัสวรัิต)ิ

Baked Chicken with Teriyaki Sauce

อกไกร่ำดซอสงำเทรยิำกิ

Mushroom soup with pork

ตม้ย ำเห็ดนำงฟ้ำใสห่มไูมเ่ผ็ด

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้
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