
October Camp week 2Column1 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 ์

14 October 2019

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Tortilla wrapped ham + sausage + star egg

แฮมหอ่ดว้ยแป้งตอรต์ยีำ่ + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir fried veggies with slice fried egg

ผัดผักไขซ่อยศรรีำชำ

Fried minced chicken ball

ไกบ่ดกอ้นทอด

Potato clear curry with pork

แกงจดืมนัฝร่ังหมู

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-

Sugar peas with holy basil cream soup + Crouton

ครมีซปุถ่ัวลนัเตำกบัโหระพำ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Tomato salsa

ซลัซำ่มะเขอืเทศ

-MAIN COURSES-

Pork with miso sauce

หมยูำ่งซอสมโิซะ

Boiled cabbage (V)

กะหล ำ่ปลตีม้สกุ (มงัสวรัิต)ิ

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)

โพเลนตำ้เห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Shrimp-paste fried rice

ขำ้วคลกุกะปิ

Egg Noodles with mince pork soup

บะหมีห่ยกหมสูบั

-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

Muskmelon in Coconut Milk 

แตงไทยกะทสิด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Pandan juice (V) / น ้ำใบเตย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Spaghetti sausage with fried chili

พำสตำ้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกไมเ่ผ็ด

Steamed spring roll (V)

เปำะเปียะผักสด (มงัสวรัิต)ิ

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มกัซอสบำบคีวิทอด

Ramen with pork stew soup

รำเมงหมตูุน๋

-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 ้



October Camp week 2Column1 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

15 October 2019

Pork sandwich club+ honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิคลบัหม ู+ น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon wrapped carrot + sausage + fried egg

 เบคอนพันแครอท + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Fried eggs with minced meat

ไขเ่จยีวทรงเครือ่ง

Stir fried noodle with coconut milk and minced pork

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพ ูใสห่มบูด

Winter melon soup withchicken

ตม้จดืฟักไก่

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

Summer salad

ซมัเมอรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Burger BBQ pulled pork

เบอรเ์กอรห์มยูำ่งบำรบ์คีวิ

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มงัสวรัิต)ิ

Mushroom rice (V)

ขำ้วมนัเห็ดออรนิจ ิ(มงัสวรัิต)ิ

Spicy chicken breast with crispy holy basil

อกไกผั่ดกะเพรำกรอบ

Kimchi curry (V)

แกงซปุกมิจ ิ(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-

Penne tuna salad

เพนเน่ทนู่ำสลดั

Maxican minced mushroom on potato waffles (V)

เห็ดบดเม็กซกินั วำฟเฟ้ิลมนัฝร่ัง (มงัสวรัิต)ิ

Oyakodon rice topping with chicken teriyaki Japanese style 

โอยำโกะดงั ขำ้วหนำ้ไกญ่ีปุ่่ น

Wintermelon soup with shitake mushroom+minced pork

แกงจดืฟักเห็ดหอมหมบูด

-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 ้



October Camp week 2Column1 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

16 October 2019

Sandwich tempura + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิเทมปรุะผักรวม + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Seaweed wrapped sausage + fried egg

สำหร่ำยพันฮ็อทด็อก  + ไขด่ำว

Stir mix veggies (V)

ผัดผักรวมมติร (มงัสวรัิต)ิ

Fried rice with chicken

ขำ้วผัดไก่

Clear soup with seaweed and minced pork 

ตม้จดืสำหร่ำย

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจก๊ + ปำทอ่งโก๋

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-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Russian salad

รัสเซยีนสลดั

-MAIN COURSES-

Grilled pork with Sriracha sauce

หมอูบซอสศรรีำชำ

Fresh cucumber and red tomato (V)

แตงกวำหั่น มะเขอืเทศ (มงัสวรัิต)ิ

Stir glass noodle with mushroom+corn (V)

ผัดวุน้เสน้เห็ดรวมขำ้วโพด (มงัสวรัิต)ิ

Fried crispy catfish served with spicy mango salad

ย ำปลำดกุฟู

Sukiyaki mixed veggie and mushroom (V)

สกุีผั้กรวมเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + 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

Roselle juice(V) / น ้ำกระเจี๊ ยบ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork steak with garlic and pepper

สเต็กหมกูระเทยีมพรกิไทย

Tomato Pesto Pasta with sautéed kale  (V)

พำสตำ้ซอสมะเขอืเทศใสก่ำ้นคะนำ้ (มงัสวรัิต)ิ

Rice topping with Shashu pork

ขำ้วหนำ้หมชูำชู

Hot & spicy soup with chicken and young coconut 

ตม้ย ำไกม่ะพรำ้วออ่น

-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 ้



October Camp week 2Column1 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

17 October 2019

 Waffle + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิล+ น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

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

 ไขม่ว้นทนู่าขา้วโพดมายองเนส + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Sandwich and deep fried corn (V)

แซนวชิขา้วโพดทอด (มง้สวรัิต)ิ

American fried rice

ขา้วผัดอเมรกินั

Clear soup with glass noodle and minced pork

ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

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-

Roasted breast chicken with honey mustard

อกไกอ่บน ้าผึง้มสัตารด์

Boiledcorn (V)

ขา้วโพดตม้ (มงัสวรัิต)ิ

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with salted egg

ปลาหมกึผัดไขเ่ค็ม

Noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-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

Mixed cendol in coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น ้าบว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Nicoise tuna French salad

สลดันซิวัทนู่า

 Spaghetti shoyu rameng Japanese (V)

โชยชุาชรูาเมงเสน้สปาเก็ตตีแ้หง้ (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried black pepper pork

หมผัูดพรกิไทยด าไมเ่ผ็ด

Mushroom soup with pork

ตม้ย าเห็ดนางฟ้าใสห่มไูมเ่ผ็ด

-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 ้



October Camp week 2Column1 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 ์

18 October 2019

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Mexican omelet (V)

ไขท่อดเม็กซกินั (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มะกะโรนผัีดเบคอน

Pork stewed in brown soup

พะโลห้มู

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

Nicoise salad

สลดันซิวัส์

-MAIN COURSES-

Thai sausage with gravy

ไสก้รอกไทยและน ้าเกรวี่

Baked carrot (V)

แครอทอบน ้าผึง้ (มงัสวรัิต)ิ

Fried Broccoli in soy sauce (V)

บล็อคโคลีผั่ดซอส (มงัสวรัิต)ิ

Spicy minced pork 

ลาบหมู

Pink seafood flat noodles 

เย็นตาโฟ

-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

Roti mixed fruit

โรตผีลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Green tea (V) / น ้าชาเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Macaroni lemon sauce with chicken

มกักะโรนซีอสเลมอนไก่

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มงัสวรัิต)ิ

Panang red curry with fried egg

พะแนงไขด่าว

Stuffed pork in cucumber soup

 

-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 ้



October Camp week 2Column1 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 ์

19 October 2019

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sandwich chicken terriyaki  + sausage + star egg

แซนดว์ชิไกเ่ทอรยิำก+ิ ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

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

ผัดเปรีย้วหวำน (มงัสวรัิต)ิ

Tamagoyaki Japanese omelette (V)

ไขห่วำนญีปุ่่ น (มงัสวรัิต)ิ

Thai coconut curry of lotus stems

แกงกะทสิำยบวั (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-

Corn cream soup + Crouton 

ซปุครมีขำ้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cashew nut salad

สลดัมะมว่งหมิพำนต์

-MAIN COURSES-

Pork Cordon Bleu

หมกูอรด์องเบลอ (หมหูอ่ชสี)

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มงัสวรัิต)ิ

Spaghetti with pumpkin (V)

สปำเกตตผัีดฟักทอง (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried chicken with cashew nuts

ไกผั่ดเม็ดมะมว่ง

Noodles with chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่กี

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวำนลิลำ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้ำเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Fried chicken with garlic and pepper

ไกท่อดกระเทยีมพรกิไทย

Steamed spring roll (V)

เปำะเปียะผักสด (มงัสวรัิต)ิ

Shrimps with glass noodles

กุง้อบวุน้เสน้

Red curry with roasted duck

แกงเผ็ดเป็ดยำ่ง

-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 ้


	SIS KY Menu_October 2019_October Camp Week 2_14.10.2019
	SIS KY Menu_October 2019_October Camp Week 2_15.10.2019
	SIS KY Menu_October 2019_October Camp Week 2_16.10.2019
	SIS KY Menu_October 2019_October Camp Week 2_17.10.2019
	SIS KY Menu_October 2019_October Camp Week 2_18.10.2019
	SIS KY Menu_October 2019_October Camp Week 2_19.10.2019

