
WEEK 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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 ์

07 October 2019

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Crab stick  + sausage + star egg

ปอูัดอบ + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Thai style egg tofu stir-fry with celery  (V)

เตำ้หูไ้ขผั่ดขึน้ฉ่ำย (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with chinese sausage

ขำ้วอบกนุเชยีง

Clear soup with tofu and minced pork

ตม้จดืเตำ้หูไ้ขห่มสูบั

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

ครมีซปุถ่ัวลนัเตำกับโหระพำ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Tomato salsa

ซลัซำ่มะเขอืเทศ

-MAIN COURSES-

Pork steak with orange sauce

สเต็กหมซูอสสม้ 

Boild corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Fusilli and Tofu with sweet sauce (V)

ฟซูลิีผั่ดเตำ้หูล้กูเขย (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried chicken and basil

กระเพรำไก่

Noodles in thick gravy with pork

รำดหนำ้หมีก่รอบหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Fried Crinkle cut potato  + side dish (V)

มันฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Crepe with fruit jam and wipping cream

เครปแยมผลไมว้ปิป้ิงครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Pandan juice (V) / น ้ำใบเตย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

German truffle Frikadelle with bacon

เยอรมันมทีบอลเห็ดทรัฟเฟิลกับเบคอ่น

Tomatoes with deep fried tofu salad (V)

ย ำมะเขอืเทศใสเ่ตำ้หูท้อด (มังสวรัิต)ิ

Boiled pork with lime garlic and chili sauce 

หมนูึง่มะนำว

Pickled lettuce soup with minced pork ball

แกงจดืผักกำดดองหมบูดกอ้น 

-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 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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

08 October 2019

Pork sandwich club+ honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิคลบัหม ู+ น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Deep fried chinese sausage+ sausage + fried egg

กนุเชยีงทอด+ ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Stired lotus stem with chinese mushroom (V)

สำยบัวผัดเห็ดหอม (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with garlic sauce and herbs

ขำ้วผัดกระเทยีมสมนุไพร

Chicken soup Chinese style

ไกตุ่น๋ยำจนี

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

ซปุฟักทองกับโยเกริต์ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Summer salad

ซมัเมอรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Meatball with tomato sauce

หมบูอลอบซอสมะเขอืเทศ

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Angel hair with black & sweet pepper (V)

เสน้แองเจิล้แฮรผั์ดพรกิไทยด ำ+พรกิหวำน (มังสวรัิต)ิ

Spicy minced chicken

ลำบไก่

Ramen with tofuball(V)

รำเมงน ้ำใสลกูชิน้เตำ้หู ้(มังสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Mixed cendol in coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Bael fruit herbal drink (V) / น ้ำมะตมู

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

New Orleans pork

หมทูอดนวิออรล์นีส์

Steamed egg with milk and spinach

ไขตุ่น๋นมสดกับผักปวยเลง้

Chicken stir-fried with ginger

ไกผั่ดขงิ 

Miso soup (V)

ซปุมโิซะ (มังสวรัิต)ิ

-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 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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

09 October 2019

Sandwich tuna cream salad + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิทนู่าครมีสลดั + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Fried crispy seaweed + sausage + fried egg

สาหรา่ยทอดกรอบ + ฮ็อทด็อก  + ไขด่าว

Stir-fried Chinese morning glory (V)

ผัดผักบุง้ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มะกะโรนผัีดเบคอน

Clear soup with seaweed and minced pork 

ตม้จดืสาหรา่ยหมสูบั

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

Russian salad

รัสเซยีนสลดั

-MAIN COURSES-

Pork sheperds pie

เชฟเพริด์พายหมู

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Thai fried noodle  (V)

ผัดซอีิ๊ว (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken in yellow curry with onion and egg

ไกผั่ดผงกะหรี่

Noodle with Roast red pork

กว๋ยเตีย๋วหมแูดง

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Black jelly in syrup

เฉากว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Roselle juice(V) / น ้ากระเจี๊ยบ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Napoleon sausage spaghetti 

สปาเกตตไีสก้รอกนโปเลยีน

Stir fried tofu with bamboo shoot and holy basil (V)

กะเพราหน่อไมฟ้องเตา้หู ้(มังสวรัิต)ิ

Stir fried mix veggies with shrimp

ผัดผักรวมกุง้เห็ด

Sour and spicy soup with mushroom (V)

ตม้ย าเห็ดรวมน ้าใส (มังสวรัิต)ิ

-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 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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

10 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

Genovese salad (V)

สลดัเห็ดชเิมจซิอสเพสโต ้(มังสวรัิต)ิ

Fried rice with tuna

ขา้วผัดปลาทนู่า

Miso soup

ซปุมโิซะ

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-

Pork steak mexican

สเต็กหมแูม็กซกิัน

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวางตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Fried mix veggies Tempura with mint sauce (V)

เทมปรุะผักรวม จิม้มิน้ทซ์อส (มังสวรัิต)ิ

Omelet and lemon grass soup with mushrooms

ตม้ย าไขเ่จยีว

Noodles with boiled chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่กี

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยา่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Sweet-noodles in coconut milk

สลิม่น ้ากะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น ้าบว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Minced pork steak with gravy 

สเต็กหมบูดกับน ้าเกรวี่

Farfalle with cabonara (V)

ฟารฟ์าลเลคาโบนารา่ (มังสวรัิต)ิ

Indian yellow curry chicken with yellow rice

ขา้วแกงกระหรีไ่กแ่บบอนิเดยีน

Thai 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 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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 ์

11 October 2019

Sandwich cream salad wasabi + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดค์รมีสลดัวาซาบ ิ+ น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stir deep fried tofu with bean sauce

ผัดเตา้หูก้รอบ (มังสวรัิต)ิ

American fried rice

ขา้วผัดอเมรกิัน

Chicken coconut soup

ตม้ขา่ไก่

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-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Hot&spicy salad with glass noodle (V)

ย าวุน้เสน้ไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Minced chicken stew

สตวูไ์กบ่ด

Noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝานชิน้แบน + 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 stewed in the gravy

ซีโ่ครงหมอูบ

Genovese salad (V)

สลดัเห็ดชเิมจซิอสเพสโต ้(มังสวรัิต)ิ

Stir fried spicy minced chicken with herbs

คัว่กลิง้ไกส่บั

Sour curry with vegetable omelet

แกงสม้ไขท่อด

-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 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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 ์

12 October 2019

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sandwich chicken terriyaki  + sausage + star egg

แซนดว์ชิไกเ่ทอรยิำก+ิ ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Tomatoes with deep fried tofu salad (V)

ย ำมะเขอืเทศใสเ่ตำ้หูท้อด (มังสวรัิต)ิ

Fried rice noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วคัว่หมู

Soup with boiled entrails and vegetables

เกำเหลำหมู

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-

Coconut lime chicken

อกไกร่ำดซอสกะทเิลมอน

Baked tomato (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Spakhetti pesto sauce with mixed veggie and bean soup  (V)

ซปุผักรวมกับถ่ัวและเสน้สปำเก็ตตีเ้พสโตซ้อส (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with spicy seafood combination

ขำ้วผัดโป๊ะแตก

Ramen with pork stew soup

รำเมงหมตูุน๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Pumpkin in coconut milk

บวชฟักทอง

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้ำเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork steak with apple sause

สเต็กหมใูนซอสแอป๊เป้ิล

Fried brown rice with pineapple (V)

ขำ้วกลอ้งผัดสบัปะรด  (มังสวรัิต)ิ

Chicken Jalfrazi (Halal food)

ไกจั่ลเฟรซี ่(ฮำลำล)

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต ำลงีเตำ้หูห้มสูบั

-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 8 Column1 Category

October Camp Week 1
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

13 October 2019

Pancake+ honey + butter  + cereal + Yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Fried Broccoli in soy sauce (V)

บล็อคโคลีผั่ดซอส (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with chicken

ขำ้วผัดไก่

Pumpkin curry (V)

แกงฟักทองไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

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-

Tomato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cucumber salad

สลดัแตงกวำ

-MAIN COURSES-

Pork steak with garlic and pepper

สเต็กหมกูระเทยีมพรกิไทย

Boiled cauliflower (V)

ดอกกะหล ้ำตม้ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad (V)

สม้ต ำไทยไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with red curry paste (Chu Chee Kai)

ฉู่ฉีอ่กไก่

Rice noodles with red curry fish

ขนมจนี น ้ำยำปลำ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มันฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Tapioca pellets in milk tea with fruit salad

สำคชูำไทยผลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Spaghetti marinenara

สปำเก็ตตี ้ซอสมำรนีำรำ

Winged bean salad (V)

ย ำถ่ัวพ ู(V)

Stewed pork leg on rice

ขำ้วขำหมู

Omelet and lemon grass soup with mushrooms

ตม้ย ำไขเ่จยีว

-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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