Week 16

Date / วันที่

Monday/จันทร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

7 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Pork porridge / Boiled egg

โจ๊กหมู / ไข่ลวก

BF: Thai / ไทย

Seweed soup with mushroom

แกงสาหร่ายเห็ดหูหนูขาว

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Stir-fried morning glory (Vegan)

ผัดผักบุ้ง (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted + Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Mini fusili tom yum with boiled egg

มินฟิ ูซลิ ลีตม้ ยาไข่ตม้

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon grass juice

น้ าตะไคร้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon grass juice

น้ าตะไคร้

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Green curry with dolly fish

แกงเขียวหวานปลาดอลลี่

L: Thai / ไทย

Stir-fried pork with holy basil leaves

ผัดกระเพราหมูกรอบ

Crispy deep fried veggies salad : Vegan

ยาผักทอดกรอบ มังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Chicken steak in a creamy sauce with seasonal vegetables

สเต็กอกไก่อบซอส + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Spaghetti with pepper + mushroom

สปาเกตตี้ข้เี มาเห็ดเต้าหูท้ อด

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Potato & leek soup + crouton

ซุปมันฝรังต้
่ นหอม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Tuna with young sunflower leaves salad

สลัดต้นอ่อนทานตะวันทูน่า

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Lemon grass juice

น้ าตะไคร้

L: Dessert / ของหวาน

Cereal in ginger syrup

เต้าทึง

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon grass juice

น้ าตะไคร้

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Fried Skewered Milk Pork

หมูหมักทอดนมสด

D: Thai / ไทย

Fried chicken with kale

อกไก่ผดั คะน้า

Clear soup with tofu : Vegan

ต้มจืดเต้าหู้ มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti Carbonara

สปาเกตตี้คาโบนาร่า

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Western / ตะวันตก

Chicken nuggets + Onion Ring

นักเก็ตไก่ทอด+หอมทอดกรอบ

D: Soup / ซุป

Potato & Leek Soup + Crouton

ซุปมันฝรังต้
่ นหอม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon grass juice

น้ าตะไคร้

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 16

Date / วันที่

Tuesday/อังคาร

Meals / มื้อ

Item / รายการ

8 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Roti + Whole grains

โรตีเนยสด+ธัญพืช

BF: Thai / ไทย

Pan-fried egg

ไข่กระทะ

Clear soup (Vegan)

ต้มจืดฟั ก (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Pumpkin waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลฟั กทอง / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked corn with cheese

ข้าวโพดชีสกระทะร้อน

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Bamboo Shoot boiled with pork bones

ต้มจืดหน่อไม้กระดูกอ่อนหมู

L: Thai / ไทย

Stir-Fried Spicy Shanghai Noodle with Chicken

เซีย่ งไฮ้ผดั ขี้เมาไก่

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Fried potato paprika + Grilled tomato : Vegan

มันทอดปาปิ กา้ +มะเขือเทศรมควัน มังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Baked Broccoli with cheese

บร็อคโคลี่อบชีส

L: Western / ตะวันตก

Dolly fried fish steak with garlic butter sauce + seasonal veggie

สเต๊กปลาดอรีซ่ อสเนย + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower cream soup + crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Indian salad

สลัดแขก

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

L: Dessert / ของหวาน

Grass jelly with Tea Latte

เฉาก๊วยชาไทย

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Grilled chicken breast with black pepper

อกไก่ย่างพริกไทยดา

D: Thai / ไทย

Spicy Fried Clam

ผัดหอยลาย

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Vegan Spicy Salad

ส้มตาเจ

D: Western / ตะวันตก

Stir-Fried Spaghetti With Crispy Bacon

สปาเกตตี้เบคอน

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Western / ตะวันตก

German Pork Hocks

ขาหมูเยอรมัน

D: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup + Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

Aftern. Snack

Week 16

Date / วันที่

Wednesday/พุธ

Meals / มื้อ

Item / รายการ

9 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Boiled rice with pork

ข้าวต้มหมู

BF: Thai / ไทย

Rolled egg

ไข่มว้ นทรงเครือ่ ง

Chinese vegetable stew (Vegan)

จับฉ่ าย (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted + Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked potato with butter

มันฝรั ่งอบเนย

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Tom Yum Chicken with muchroom

ต้มยาไก่ใส่เห็ด

L: Thai / ไทย

Dolly fish steak with sauce

สเต็กปลาดอลลี่ราดซอส

Tofu wrapped in Chinese cabbage with soy sauce : Vegan

ผักกาดห่อเต้าหูอ้ บ+น้ าสลัดราด มังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Cheese, potato and tomato pie

พายมันฝรั ่งบดอบชีสและมะเขือเทศ

L: Western / ตะวันตก

Thai sausage and gravy

ไส้กรอกไทยในน้าเกรวี่

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Pumpkin Cream soup+Crouton

ซุปครีมฟั กทอง+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Grilled fish salad

สลัดผักปลาย่าง

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

L: Dessert / ของหวาน

Mixed fruit Roti

โรตีไส้ผลไม้รวม

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Roasted pork chops

หมูสบั คัวต้
่ ม ยา

D: Thai / ไทย

Stir-fried morning glory with salted eggs

ผัดผักบุ้งไข่เค็ม

Thai Coconut Curry and Lotus Stems : Vegan

ต้มกะทิสายบัวมังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Stir fried macaroni with eggs

มะกะโรนีผดั ไข่

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Western / ตะวันตก

Mushroom Lasagna

ลาซานย่าเห็ด

D: Soup / ซุป

Pumpkin Cream soup+Crouton

ซุปครีมฟั กทอง+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 16

Date / วันที่

Thursday/พฤหัสบดี

Meals / มื้อ

Item / รายการ

10 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Pork porridge / Boiled egg

โจ๊กหมู / ไข่ลวก

BF: Thai / ไทย

Stir Fried Chicken With Lemongrass

ไก่ค ั ่วตะไคร้

Coconut Soup (Vegan)

ต้มข่าเห็ด (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Brownie Waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลบราวนี่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Roasted potatoes baked with honey

มันฝรั ่งย่างอบน้ าผึ้ง

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Tom yum pork stew noodle soup

บะหมีต่ ม้ ยาน้ าข้น

L: Thai / ไทย

Papaya mixed with carrot and fruit salad

ส้มตาแครอท+ผลไม้

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Paneang mushroom curry : Vegan

พะแนงเห็ดมังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Pork chop + seasonal vegetables

พอร์คชอป + หน่อไม้ฝรังอบเนย
่

L: Western / ตะวันตก

Traditional minced beef lasagne

ลาซานญ่าเนื้อบด

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Spinach Cream Soup+Crouton

ซุปครีมผักโขม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Corn salad

สลัดข้าวโพด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Lemonade

น้ ามะนาว

L: Dessert / ของหวาน

Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi)

บัวลอยไข่หวานไดเอท

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Fried minced chicken with garlic and pepper

ไก่กอ้ นทอดกระเทียมพริกไทย

D: Thai / ไทย

Spicy chicken Soup

ต้มยาปลาน้ าใส

Sunflower sprouts fried soy sauce : Vegan

ต้นอ่อนทานตะวันผัดซอสมังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Pasta with Creme Cheese

พาสต้าครีมชีส

D: Western / ตะวันตก

Baked Fish in Foil topped with Mayonnaise

ปลาราดมายองเนสห่อฟอยล์

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Spinach Cream Soup+Crouton

ซุปครีมผักโขม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Roast Pumpkin salad

สลัดฟั กทองย่าง

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 16

Date / วันที่

Friday/ศุกร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

11 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Boiled rice with Fish

ข้าวต้มปลา

BF: Thai / ไทย

Tofu paper and minced pork clear soup

แกงจืดหมูสบั ฟองเต้าหู้

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Egg in sweet brown sauce soup (Vegan)

พะโล้ (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted / Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Young sunflower plant baked with cheese

ต้นอ่อนทานตะวันอบชีส

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Longan juice

น้ าลาใย

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Longan juice

น้ าลาใย

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Noodle with Roast red pork

ก๋วยเตีย๋ วหมูแดง

L: Thai / ไทย

Stir fried seafood with ginger

ผัดฉ่ าทะเล

Thai Mixed Vegetable soup : Vegan

แกงเลียงมังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Battered fish & chips with seasonal vegetables

ฟิ ชแอนด์ชพิ + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Pasta with tomato and garlic

พาสต้าผัดมะเขือเทศกระเทียม

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Corn cream soup + croutons

ครีมซุปข้าวโพด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Caesar salad

ซีซ่าร์สลัด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Longan juice

น้ าลาใย

L: Dessert / ของหวาน

Strawberry cheese cake + Ice cream

สตรอวเบอร์ร่ี ชีส เค้ก + ไอศครีม

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Longan juice

น้ าลาใย

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Seefood Suki without broth

ผัดสุก้แี ห้งทะเล

D: Thai / ไทย

Salmon spicy chilli-paste

น้ าพริกปลาแซลม่อน+ผัก

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Wax Gourd Curry : Vegan

แกงหัวปลีมงั สวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Western / ตะวันตก

Grilled Chicken with Gravy

ไก่ย่างในน้ าเกรวี่

D: Western / ตะวันตก

Fusili Basil Sause with Pork

ฟูซลิ ซี อสกะเพราหมู

D: Soup / ซุป

Corn Cream Soup+Crouton

ครีมซุปข้าวโพด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Summer Salad with Mixed fruit and Basil leaf

ซัมเมอร์สลัดกับผลไม้รวมและโหระพา

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Longan juice

น้ าลาใย

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 16

Date / วันที่

Saturday/เสาร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

12 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Fried rice with chinese sausage

ข้าวอบกุนเชียง

BF: Thai / ไทย

Steamed Egg

ไข่อบเต้าหูไ้ ข่

Clear glass noodle soup (Vegan)

แกงจืดวุ้นเส้น (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Peanut Butter Waffles / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลเนยถัว่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Jacket potatoes

มันฝรั ่งผ่าซีกอบเนย

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Hot & sour smoked dry fish soup

ต้มยาปลากรอบ

L: Thai / ไทย

Spicy minced pork mixed with noodle

ลาบหมูวุ้นเส้นทอด

Pasta with Cheese and berries sauce : Vegan

พาสต้าครีมชีสเบอร์รส่ี ด มังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Fish in butter + Chips

ปลาอบเนย + มันฝรั ่งทอด

L: Western / ตะวันตก

Fried potato skins with tomato sause and sour cream

มันฝรั ่งทอดทัง้ เปลือกใส่สลัดมะเขือเทศและซาวร์ครีม

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Creamy tomato soup + croutons

ซุปครีมมะเขือเทศ+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Cucumber salad

สลัดแตงกวา

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

L: Dessert / ของหวาน

Mixed fruit bingsu

บิงซูผลไม้รวม

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Sour orange Soup with Fish

แกงส้มปลาช่อนแป๊ ะซะ

D: Thai / ไทย

Northern thai meat and tomato spicy dip

น้ าพริกอ่องไก่สบั +เครือ่ งเคียง

Stir fried noodle with black soy sauce : Vegan

ผัดซีอ๊วิ มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Barbecued with pork stick

บาร์บคี วิ กับหมูทอดสติก๊

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Western / ตะวันตก

Jacket Potato

มันฝรั ่งอบเนย

D: Soup / ซุป

Creamy tomato Soup+Crouton

ซุปครีมมะเขือเทศ+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Avocado mixed with cucumber salad

สลัดอะโวคาโดแตงกวา

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 16

Date / วันที่

Sunday/อาทิ ตย์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

13 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Boiled rice with Dolly fish

ข้าวต้มปลาดอลลี่

BF: Thai / ไทย

Italian Scramble Egg

ไข่คนอิตาเลียน

Vegetable Soup (Vegan)

เกาเหลา (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted / Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked potato with butter

มันฝรั ่งอบเนย

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Thai–rice–flour noodles with hot soup

ขนมจีนน้ ายาป่ า

L: Thai / ไทย

Stir fried minced chicken breast with hot yellow sauce

คัวกลิ
่ ้งไก่สบั

Sushi vegan

ซูชมิ งั สวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Butter pork and seasonal vegetables

สเต็กหมูอบเนย + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Lyonnaise potatoes

มันฝรั ่งผัดหอมใหญ่

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower ceam soup with croutons

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Caesar salad

ซีซ่าร์สลัด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

L: Dessert / ของหวาน

Creamy coconut tapioca and corn pudding

ตะโก้สาคูขา้ วโพด

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Roasted pork chops

หมูสบั คัวต้
่ ม ยา

D: Thai / ไทย

Stir-fried morning glory with salted eggs

ผัดผักบุ้งไข่เค็ม

Mushroom stir fried

เห็ดฟางผัดพริกสด

D: Western / ตะวันตก

Steak fish

สเต็กปลาทอด

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti with Pumpkin and Spinach

สปาเก็ตตี้ฟักทองผักโขม

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup+Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Grilled watermelon salad with cheese "Feta"

สลัดแตงโมย่างกับชีสเฟต้า

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 17

Date / วันที่

Monday/จันทร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

14 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

American Fried Rice

ข้าวผัดอเมริกนั

BF: Thai / ไทย

Thai style pork omelette

ไข่เจียวหมูสบั

Stir-Fried Chinese Morning Glory : Vegan

ผัดผักบุ้งมังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Stir-Fried Minced Pork and Basil with salted eggs Pasta

พาสต้ากะเพราหมูสบั ไข่เค็ม

BF: Western / ตะวันตก

French toasted + Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Baked corn with cheese

ข้าวโพดชีสกระทะร้อน

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Spicy minced pork

น้ าตกหมู

L: Thai / ไทย

Grilled chicken & papaya salad

ไก่ย่าง & ส้มตา

Thai style clear soup (Vegan)

เกาเหลา (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Pasta pesto sauce

พาสต้าเพสโตซอส

L: Western / ตะวันตก

Pork schnitzel & Crispy roasted potato

ชนิทเซิล่ หมู & มันฝรั ่งอบย่างกรอบ

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Potato, leek soup & Crouton

ซุปมันฝรังต้
่ นหอม & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Soft sunflower tree with tuna salad

สลัดต้นอ่อนทานตะวันทูน่า

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

L: Dessert / ของหวาน

Banana in coconut milk

กล้วยบวชชี

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Pineapple fried rice

ข้าวผัดสับปะรด

D: Thai / ไทย

Fried chicken wings

ปี กไก่ทอด

Omelete Souffle (Vegan)

ไข่เจียวซูเฟล่ (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Crab Carbonara Fettuccine with Curry Powder

เฟตตูชนิ คี รีมผงกะหรีป่ ู

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti with mushroom cream sauce

สปาเก็ตตี้ครีมซอสเห็ด

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Potato & Leek Soup + Crouton

ซุปมันฝรังต้
่ นหอม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 17

Date / วันที่

Tuesday/อังคาร

Meals / มื้อ

Item / รายการ

15 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Garlic fried rice

ข้าวผัดกระเทียม

BF: Thai / ไทย

Crispy bacon

เบคอนย่างกรอบ

Vietnamese Noodle soup : Vegan

ก๋วยจับญวนมั
๊
งสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Croquette + Fried Pork

โครเก็ตมันฝรัง่ + หมูทอด

BF: Western / ตะวันตก

Pumpkin Waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลฟั กทอง / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Pancake with slice banana+choco

แพนเค้กกล้วยหอมช็อคโกแลต

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Tomato juice

น้ ามะเขือเทศ

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Keg-huay juice

น้ าเก็กฮวย

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Spicy fried chicken with apple salad

ยาแอปเปิ ลไก่ทอด

L: Thai / ไทย

Crispy pork with kale

คะน้าหมูกรอบ

Chinese roll noodle soup (Vegan)

ก๋วยจับน
๊ ้ าข้น (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Creamy spaghetti with crispy bacon

สปาเกตตี้ซอสครีมมีเ่ บคอน

L: Western / ตะวันตก

Baked potato butter & Coleslaw

มันฝรั ่งอบเนย & โคสลอว์

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower cream soup & Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Indian salad

สลัดแขก

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Chrysanthemum juice

น้ าเก็กฮวย

L: Dessert / ของหวาน

Green beans in syrup

ถัวเขี
่ ยวต้มน้ าตาล

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Crispy wonton phad thai with chicken

ผัดไทยเกี๊ยวกรอบ

D: Thai / ไทย

Bamboo shoot soup - north Eastern style

แกงหน่อไม้แบบอีสานไม่เผ็ด

Crispy deep fried veggies salad (Vegan)

ยาผักทอดกรอบ (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Fusilli with minced pork

ฟูซลิ ลีผดั กระเฉดหมูสบั

D: Western / ตะวันตก

Roasted brest chicken with BBQ sause

อกไก่บาร์บคี วิ

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup + Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 17

Date / วันที่

Wednesday/พุธ

Meals / มื้อ

Item / รายการ

16 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Japanese Steamed Egg

ไข่ตุ๋นญี่ป่ ุน

BF: Thai / ไทย

Soup with boiled entrails and vegetables

เกาเหลาหมู

Rich noodle paste with bean sprout : Vegan

ก๋วยเตีย๋ วหลอดทรงเครือ่ ง มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Pasta with stired pork

พาสต้าคั ่วหมู

BF: Western / ตะวันตก

French toasted + Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Grilled Mushroom Bologna Tortilla

ตอติญ่าเห็ดโบโลน่าชีสไร้ไขมัน

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Fried stir basil with minced pork

กะเพราหมูสบั

L: Thai / ไทย

Yellow curry with mix vegetables and prawn

แกงเลียงกุง้ สด

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Stired origin mushroom with sauce (Vegan)

ผัดเห็ดออริจนิ (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Creamy spaghetti cabonara

สปาเกตตี้ซอสครีมคาโบนาร่า

L: Western / ตะวันตก

Pork steak paprica & Crispy roasted potato

สเต็กหมูย่างปาปริกา้ & มันฝรั ่งอบย่าง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Pumpkin cream soup & Crouton

ซุปครีมฟั กทอง & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Grilled fish salad

สลัดผักปลาย่าง

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Orange juice

น้ าส้ม

L: Dessert / ของหวาน

Coconut milk stewed pumpkin

บวชฟั กทอง

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Spicy minced pork mixed with noodle

ลาบหมูวุ้นเส้นทอด

D: Thai / ไทย

Chicken fried with cashew nuts

ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์

Red curry (Vegen)

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Chicken Pasta with sauce

พาสต้าอกไก่ซอส

D: Western / ตะวันตก

Cheesy mashed potato

มันฝรั ่งบดอบชีส

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Pumpkin Cream soup+Crouton

ซุปครีมฟั กทอง+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pandanus juice

น้ าใบเตย

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 17

Date / วันที่

Thursday/พฤหัสบดี

Meals / มื้อ

Item / รายการ

17 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Fried rice with bacon & topping cheese

ข้าวผัดเบค่อนหลากสีอบชีส

BF: Thai / ไทย

Baked Chicken With herbs

อกไก่ตม้ สมุนไพร

Vietnamese Noodle Soup : Vegan

ก๋วยจับอุ
๊ บลมังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Baked Eggs in Bread Bowls

ไข่อบในขนมปั ง

BF: Western / ตะวันตก

Brownie Waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลบราวนี่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Poached Eggs served with Bacon and Baked Potato

โพชเอ้กเสริฟคู่กบั เบค่อนและมันฝรั ่งอบ

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon juice

น้ ามะนาว

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lemon juice

น้ ามะนาว

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Pork with lemongrass

หมูผดั ตะไคร้

L: Thai / ไทย

Fish in red curry

ฉู่ ฉ่ีปลาดอลลี่

Noodle creamy tom yum soup (Vegan)

ก๋วยเตีย๋ วต้มยาน้ าข้น (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Pasta arabiata

สปาเก็ตตี้ซอสอาร์บเิ อต้า

L: Western / ตะวันตก

Grilled chicken breast & mash potato & grilled vegetable

เนื้ออกไก่ย่าง & มันฝรั ่งบด & เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Spinach cream soup & Crouton

ซุปครีมผักโขม & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Corn salad

สลัดข้าวโพด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Lemonade

น้ ามะนาว

L: Dessert / ของหวาน

Grass jelly

เฉาก๊วย

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Papaya Salad with crispy omelet

ส้มตาไข่ฟู

D: Thai / ไทย

Sweet and sour fish

ปลาสามรส

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Clear soup Noodle (Vegan)

ก๋วยเตีย๋ วน้ าใส (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Pasta Tom yum and chicken

พาสต้าต้มยาไก่

D: Western / ตะวันตก

Baked potato and butter

มันฝรั ่งอบเนย

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Spinach Cream Soup+Crouton

ซุปครีมผักโขม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Roast Pumpkin salad

สลัดฟั กทองย่าง

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 17

Date / วันที่

Friday/ศุกร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

18 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Fried rice with Salmon

ข้าวผัดปลาแซลม่อน

BF: Thai / ไทย

Mixed Veggies fried in oyster sauce

ผัดน้ ามันหอยผักรวมไข่นกกระทา

Tofu Curry with Wild Betel Bush Vegan

แกงเต้าหูใ้ บชะพลู (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Linguine Bacon, Peas

ลิงกวินผี ดั เบค่อนและถั ่ว

BF: Western / ตะวันตก

French toasted / Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Soft Sunflower tree Baked Cheese

ต้นอ่อนทานตะวันอบชีส

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Longan juice

น้ าลาใย

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Spicy salad with fried egg

ยาไข่ดาว

L: Thai / ไทย

Braised pork noodle soup

ก๋วยเตีย๋ วหมูตุ๋น

Tom Yum mushroom soup (Vegan)

ต้มยาเห็ดน้ าข้น (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Battered fish and chips with vegetables

แบทเทอร์ฟิชแอนด์ชพิ & เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Mexican chicken steak

สต็กไก่แม็กซิกนั

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Corn cream soup & Crouton

ครีมซุปข้าวโพด & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Caesar salad

ซีซ่าร์สลัด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

L: Dessert / ของหวาน

Lod chong dessert in coconut milk

ลอดช่องน้ ากะทิ

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Longan juice

น้ าลาใย

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Seafood spicy soup

แกงโป๊ ะแตกทะเล

D: Thai / ไทย

Grill pork with herbs

หมูย่างสมุนไพร

Panaeng Curry withMushroom (Vegan)

พะแนงเห็ด (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti Becon with Eggplant

สปาเก็ตตี้เบคอนและมะเขือม่วง

D: Western / ตะวันตก

Baked potato and butter

มันฝรั ่งอบเนย

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Corn Cream Soup+Crouton

ครีมซุปข้าวโพด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Summer Salad with Mixed fruit and Basil leaf

ซัมเมอร์สลัดกับผลไม้รวมและโหระพา

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Longan juice

น้ าลาใย

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 17

Date / วันที่

Saturday/เสาร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

19 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Fried rice with Japanese Curry Chicken

ข้าวผัดแกงกะหรีไ่ ก่ญ่ปี ่ ุน

BF: Thai / ไทย

Fried Pork teriyaki

หมูทอดเทอริยากิ

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Egg Muffin Vegan

มัฟฟิ นไข่มงั สวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Grilled shrimp Burrito

เบอร์รโิ ตกุง้ ย่าง

BF: Western / ตะวันตก

Peanut Butter Waffles / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลเนยถัว่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Crisp Roasted Potatoes

คริสป์ โรสต์โปเตโต้

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Mixed fruit+veggies juice

น้ าผักผลไม้รวม

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Fried boiled egg with tamarind sauce

ไข่ลูกเขย

L: Thai / ไทย

Japanese noodle

ราเมงน้าข้น

Spicy curry with mixed vegetable (Vegan)

แกงป่ า (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Spaghetti tossed with garlic, fresh pepper and mixed seafood

สปาเก็ตตี้ทะเลผัดขี้เมา

L: Western / ตะวันตก

Steak fish fried batter dolly & Baked potato

สเต็กปลาดอลลี่ชุปแป้ งทอด & มันฝรั ่งเต๋า

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Creamy tomato soup & Crouton

ซุปมะเขือเทศ & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Cucumber salad

สลัดแตงกวา

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Bael fruit juice

น้ ามะตูม

L: Dessert / ของหวาน

Soy custard in ginger syrup salad

เต้าฮวยเย็น

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Pineapple and pork ribs soup

แกงจืดสับปะรดซีโ่ ครงกระดูกอ่อน

D: Thai / ไทย

Fried konyac noodle with spicy seafood

เส้นบุกผัดผัดขี้เมาทะเล

Mushroom satay with peanut sauce (Vegan)

สะเตะเห็ดย่างซอส (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Pasta Tom Yum with chicken

พาสต้าต้มยาไก่

D: Western / ตะวันตก

Fried potato skin with tomato salsa sour cream

มันฝรั ่งผัดซัลซ่าซอสมะเขือเทศ

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Creamy tomato Soup+Crouton

ซุปครีมมะเขือเทศ+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Avocado mixed with cucumber salad

สลัดอะโวคาโดแตงกวา

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 17

Date / วันที่

Sunday/อาทิ ตย์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

20 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Japanese Steamed Egg

ไข่ตุ๋นญี่ป่ ุน

BF: Thai / ไทย

Baked Chicken Mexican

ไก่อบแม็กซิกนั

Baked Eggs in Potato Bowls Vegan

ไข่อบในมันฝรัง่ มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Fusilli with Chipolata Sausage in Marinara Sauce

ฟูซลิ ลี่ผดั ไส้กรอก

BF: Western / ตะวันตก

French toasted / Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Fried Cheese

ชีสทอด

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Grape juice

น้ าองุ่น

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Grape juice

น้ าองุ่น

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Crispy catfish salad with green mango

ยาปลาดุกฟู

L: Thai / ไทย

Rice noodles & Thai green curry with chicken

ขนมจีนน้ ายา & แกงเขียวหวาน

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Deep fried corn cake (Vegan)

ทอดมันข้าวโพด (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Spicy pork sausage spaghetti

สปาเก็ตตี้ไส้กรอกหมูสไปซี่

L: Western / ตะวันตก

Grilled chicken breast & mash potato & grilled vegetable

เนื้ออกไก่ย่าง & มันฝรั ่งบด & เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower cream soup & Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า & ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Caesar salad

ซีซ่าร์สลัด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Grape juice

น้ าองุ่น

L: Dessert / ของหวาน

Banana boat

บานาน่าโบท

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Breaded steak fries

ปลาชุบเกล็ดขนมปั ง

D: Thai / ไทย

Red curry with roasted duck

แกงเผ็ดเป็ ดย่างไม่เผ็ด

Udon with Seafood Tomyum sauce (Vegan)

อุดง้ ซอสต้มยาทะเล (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Baked veggies with Cheese

ผักอบชีส

D: Western / ตะวันตก

Sausage and French fries

ไส้กรอกและเฟร้นช์ฟราย

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup+Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Grilled watermelon salad with cheese "Feta"

สลัดแตงโมย่างกับชีสเฟต้า

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 18

Date / วันที่

Monday/จันทร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

21 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Boiled rice

ข้าวสวย / โจ๊ก

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Crispy Pork with Kale

ผัดคะน้าหมูกรอบ

BF: Thai / ไทย

Rolled egg

ไข่มว้ นทรงเครือ่ ง

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Vegeterian Sweet and Sour fried (Vegan)

ผัดเปรีย้ วหวานเจ (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted + Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked Mashed Potato with Cheese

มันฝรั ่งอบชีสเบคอน

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Punch Orange with pineapple

น้ าพันซ์สม้ สับปะรด

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Punch Orange with pineapple

น้ าพันซ์สม้ สับปะรด

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Chicken Coconut Soup

แกงข่าไก่ไม่เผ็ด

L: Thai / ไทย

Stir Fried Vegetables with squid

หมึกผัดผักรวม

Steamed mushroom in Lemon Juice Spicy Salad

เห็ดมะนาว

L: Western / ตะวันตก

German Pork Hocks + side dish set

ขาหมูเยอรมัน + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Pasta with grilled vegetables and meatball

พาสต้าผัดผักย่างใส่ไส้กรอกไทย

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Potato & Leek Soup + Crouton

ซุปมันฝรังต้
่ นหอม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Cucumber salad

สลัดแตงกวา

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Punch Orange with pineapple

น้ าพันซ์สม้ สับปะรด

L: Dessert / ของหวาน

Lod Chong Singapore Cendol

ลอดช่องสิงคโปร์

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Punch Orange with pineapple

น้ าพันซ์สม้ สับปะรด

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Fried Stir Basil with Minced pork

กะเพราหมูสบั

D: Thai / ไทย

Crispy catfish salad with green mango

ยาปลาดุกฟู

ThaiMixed Vegetable Vegan soup

แกงเลียงมังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti with Pumpkin and Spinach

สปาเก็ตตี้ฟักทองผักโขม

D: Western / ตะวันตก

Baked Mashed Potato with Cheese

มันบดอบชีส

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Potato & Leek Soup + Crouton

ซุปมันฝรังต้
่ นหอม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Punch Orange with pineapple

น้ าพันซ์สม้ สับปะรด

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 18

Date / วันที่

Tuesday/อังคาร

Meals / มื้อ

Item / รายการ

22 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Chinese steamed dumpling

ข้าวสวย / ขนมจีบ ซาลาเปา

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Mexican fried egg

ไข่ทอดเม็กซิกนั

BF: Thai / ไทย

Tonkatsu fried pork

หมูทอดทงคัตสึ

Battered Corn (Vegan)

ข้าวโพดกระทะร้อน (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Pumpkin waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลฟั กทอง / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked Veggie Tomato Cheese

มะเขือเทศอบชีสทรงเครือ่ ง

BF: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Mixed fruit+veggies juice

น้ าผักผลไม้รวม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Mixed fruit+veggies juice

น้ าผักผลไม้รวม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Papaya Salad with crispy omeletle

ส้มตาไข่ฟู

L: Thai / ไทย

Clear soup Noodle with pork

ก๋วยเตีย๋ วหมูน้าใส

Tofu Soup (Vegan)

แกงจืดเต้าหู้ (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Chicken panang steak + side dish set

สเต็กแพนงไก่ + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Stir fried sliced potato with cheese

มันฝรั ่งเส้นผัดชีส

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup + Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Caesar salad

ซีซ่าร์สลัด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Mixed fruit+veggies juice

น้ าผักผลไม้รวม

L: Dessert / ของหวาน

Grass jelly with Tea Latte

เฉาก๊วยชาไทย

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Mixed fruit+veggies juice

น้ าผักผลไม้รวม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Spicy salad with fried egg

ยาไข่ดาว

D: Thai / ไทย

Pork and Potato Soup

ต้มซุปหมูกบั มันฝรั ่ง

Spicy Curry with Mixed Vegetable : Vegan

แกงป่ ามังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Creamy Spaghetti Cabonara

สปาเกตตี้ซอสครีมคาโบนาร่า

D: Western / ตะวันตก

Baked Fish in Foil topped with Mayonnaise

ปลาราดมายองเนสห่อฟอยล์

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup + Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Mixed fruit+veggies juice

น้ าผักผลไม้รวม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 18

Date / วันที่

Wednesday/พุธ

Meals / มื้อ

Item / รายการ

23 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Boiled rice

ข้าวสวย / ข้าวต้ม

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Chinese roll noodle soup

ก๋วยจับ๊

BF: Thai / ไทย

Fried minced chicken

ไก่กอ้ นทอด

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Stir Fried tofu with Black Pepper (Vegan)

เต้าหูข้ าวผัดพริกไทยดา (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted + Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked Spinach with Cheese

ผักโขมอบชีส

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Fried conyak noodle Thai style with prawns

ผัดไทยกุง้ สดเส้นบุก

L: Thai / ไทย

Mushroom soup

ต้มยาเห็ดนางฟ้ าไม่เผ็ด

Crispy deep fried veggies salad

ยาผักทอดกรอบ

L: Western / ตะวันตก

Steak Dolly fish with sauce + side dish set

สเต็กปลาดอลลี่ราดซอส + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Roasted breast chicken with paprica sauce + Baked potato

อกไก่ย่างซอสปาปริกา้ + มันฝรั ่งอบ

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Pumpkin Cream soup+Crouton

ซุปครีมฟั กทอง+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Grilled watermelon salad with cheese "Feta"

สลัดแตงโมย่างกับชีสเฟต้า

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Lemonade

น้ ามะนาว

L: Dessert / ของหวาน

Mataba mixed fruit

มะตะบะผลไม้รวม

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Stir Fried Squid with Salted Eggs

ปลาหมึกผัดไข่เค็ม

D: Thai / ไทย

Minced pork and Onion soup

แกงจืดหอมหัวใหญ่

Deep fried Corn cake -vegetarian

ทอดมันข้าวโพด

D: Western / ตะวันตก

Pasta arabiata

สปาเก็ตตี้ซอสอารบิเอต้า

D: Western / ตะวันตก

Grilled Chicken with Gravy

ไก่ย่างในน้ าเกรวี่

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Pumpkin Cream soup+Crouton

ซุปครีมฟั กทอง+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemonade

น้ ามะนาว

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 18

Date / วันที่

Thursday/พฤหัสบดี

Meals / มื้อ

Item / รายการ

24 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Chinese steamed dumpling

ข้าวสวย / ขนมจีบ ซาลาเปา

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Stir fried bean sprout

ผัดถัวงอก
่

BF: Thai / ไทย

Wax Gourd Curry with Chicken

แกงหัวปลีไก่

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Yakisoba Japanese noodle style (Vegan)

ยากิโซบะ (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Brownie Waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลบราวนี่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Spaghetti Becon with Eggplant

สปาเก็ตตี้เบคอนและมะเขือม่วง

BF: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Guava juice

น้ าฝรัง่

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Guava juice

น้ าฝรัง่

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Dolly Fish Fried Celery

ปลาดอลลี่ผดั ขึ้นช่าย

L: Thai / ไทย

Kimbab with Korean pork

คิมบับหมูเกาหลี

Minced Wrapped in Chinese Cabbage with Soy Sauce

ผักกาดห่อนึ่ง+น้ าสลัดราด

L: Western / ตะวันตก

Grilled sausage in Gravy + Baked potato

ไส้กรอกย่างในน้ าเกรวี่ + มันฝรั ่งอบทอด

L: Western / ตะวันตก

Stir-Fried Spaghetti With Crispy Bacon

สปาเกตตี้เบคอน

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Spinach Cream Soup+Crouton

ซุปครีมผักโขม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Corn salad

สลัดข้าวโพด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Guava juice

น้ าฝรัง่

L: Dessert / ของหวาน

Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi)

บัวลอยไข่หวานไดเอท

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Guava juice

น้ าฝรัง่

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Stir Fried Chimeji Mushroom

หมูเห็ดชิเมจิผดั ซอสหอยนางรม

D: Thai / ไทย

Acacia omelets and fresh shrimp in vegetable sour soup star

แกงส้มชะอมกุง้

Baked Chicken with Teriyaki Sauce

อกไก่ราดซอสงาเทริยากิ

D: Western / ตะวันตก

Seafood pesto pasta

สปาเก็ตตี้ทะเลผัดซอสเพสโต

D: Western / ตะวันตก

Pork Steak Paprica + Crispy Roasted Potato

สเต็กหมูย่างปาปริกา้ + มันฝรั ่งอบย่าง

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Spinach Cream Soup+Crouton

ซุปครีมผักโขม+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Roast Pumpkin salad

สลัดฟั กทองย่าง

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Guava juice

น้ าฝรัง่

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 18

Date / วันที่

Friday/ศุกร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

25 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Boiled rice

ข้าวสวย / โจ๊ก

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

American style fried rice

ข้าวผัดอเมริกนั

BF: Thai / ไทย

Baked Brocolli with cheese

บร็อคโครีแ่ ท่งอบชีส

Mushroom Thai fried wonton (Vegan)

เกี๊ยวเห็ดเข็มทองทอด (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted / Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Pasta whole wheat with garlic

พาสต้าโฮลวีทผัดกระเทียม

BF: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Blueberry juice

น้ าบลูเบอรรี่

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Blueberry juice

น้ าบลูเบอรรี่

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Steamed Oringi Mushroom white rice

ข้าวมันเห็ดออรินจิ

L: Thai / ไทย

Thai Coconut Curry of Steamed Mackerels and Lotus Stems

ต้มกะทิสายบัวปลาทู

Spicy minced Origin Mushrooms (Vegan)

ลาบเห็ดออริจนิ (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Porkchop + side dish set

พอร์คชอป+หน่อไม้ฝรังอบเนย
่

L: Western / ตะวันตก

Stir fried macaroni with eggs

มะกะโรนีผดั ไข่

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Corn Cream Soup+Crouton

ครีมซุปข้าวโพด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Avocado mixed with cucumber salad

สลัดอะโวคาโดแตงกวา

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Blueberry juice

น้ าบลูเบอรรี่

L: Dessert / ของหวาน

Soy custard in ginger syrup salad

เต้าฮวยเย็น

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Blueberry juice

น้ าบลูเบอรรี่

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Chicken panang with Fried Egg

พะแนงไข่ดาว

D: Thai / ไทย

Korean noodle Budaejjigae

บะหมีห่ ม้อไฟเกาหลี บูแดชีเก

Hot and Spicy Grilled Tofu Salad

น้ าตกฟองเต้าหูย้ ่าง

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti tossed with garlic, fresh pepper and mixed seafood

สปาเก็ตตี้ทะเลผัดขี้เมา

D: Western / ตะวันตก

Steak fish fry batter Dolly+Baked Potato

สเต็กปลาดอลลี่ชุปแป้ งทอด+มันฝรั ่งเต๋า

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Corn Cream Soup+Crouton

ครีมซุปข้าวโพด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Summer Salad with Mixed fruit and Basil leaf

ซัมเมอร์สลัดกับผลไม้รวมและโหระพา

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Blueberry juice

น้ าบลูเบอรรี่

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 18

Date / วันที่

Saturday/เสาร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

26 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Chinese steamed dumpling

ข้าวสวย / ขนมจีบ ซาลาเปา

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Stir Fried Chicken With Lemongrass

ไก่ค ั ่วตะไคร้

BF: Thai / ไทย

Deep fried dried pork

หมูแดดเดียวทอด

Sunflower sprouts fried with sauce (Vegan)

ผัดต้นอ่อนทานตะวัน (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

Peanut Butter Waffles / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลเนยถัว่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Spaghetti Panaeng Curry with Pork

แพนงหมู สปาเกตตี้

BF: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

MB: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Seefood Suki without broth

ผัดสุก้แี ห้งทะเล

L: Thai / ไทย

Stir fried broccoli with shrimp

บล็อคโคลี่ผดั กุง้

Bamboo Shoot boiled Soup (Vegan)

ต้มจืดหน่อไม้ (มังสวิรตั )ิ

L: Western / ตะวันตก

Steak chicken with herb + side dish set

สเต็กไก่สมุนไพร+เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Pasta with Creme Cheese

พาสต้าครีมชีส

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Creamy tomato Soup+Crouton

ซุปมะเขือเทศ+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Mixed fruit salad

สลัดผลไม้รวม

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

L: Dessert / ของหวาน

Ice-Cream

ไอศครีม

AB: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Thai green curry with coconut shoots

แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อน

D: Thai / ไทย

Tempura batter-fried prawns

เทมปุระกุง้

Hot Pot Veggie Thick Soup (Vegan)

แจ่วฮ้อน (มังสวิรตั )ิ

D: Western / ตะวันตก

Spicy Pork Sausage Spaghetti

สปาเก็ตตี้ไส้กรอกหมูสไปซี่

D: Western / ตะวันตก

Clean Chicken Steak+Gravy

สเต็กอกไก่ย่างคลีนในน้ าเกรวี่

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Creamy tomato Soup+Crouton

ซุปครีมมะเขือเทศ+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Avocado mixed with cucumber salad

สลัดอะโวคาโดแตงกวา

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Roselle juice

น้ ากระเจี๊ยบ

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Morn. Snack

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Week 18

Date / วันที่

Sunday/อาทิ ตย์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

27 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice / Boiled rice

ข้าวสวย / ข้าวต้ม

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Fried rice with Gochujang

ข้าวผัดโคชูจงั

BF: Thai / ไทย

Stewed pork nooddle soup

เกี๊ยวหมูเด้งน้ าใส

Egg Muffin (Vegan)

มัฟฟิ นไข่ (มังสวิรตั )ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toasted / Croissant + Butter + Jam

เฟร้นช์โทส / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Sausage + ham + fried eggs

ไส้กรอก + แฮม + ไข่ดาว

BF: Western / ตะวันตก

Baked Eggs with Cheese

มัฟฟิ นไข่อบชีส

BF: Salad / สสัด

Green Salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Spicy Fried Chicken with Apple Salad

ยาแอปเปิ ลไก่ทอด

L: Thai / ไทย

Crispy Pork with Kale

คะน้าหมูกรอบ

Chinese roll noodle soup : Vegan

ก๋วยจับน
๊ ้ าข้นมังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Pork Schnitzel + Crispy Roasted Potato

ชนิทเซิลหมู + มันฝรั ่งอบย่าง

L: Western / ตะวันตก

Pasta Pesto Sauce

พาสต้าเพสโตซอส

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French Bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup+Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Summer Salad with Mixed fruit and Basil leaf

ซัมเมอร์สลัดกับผลไม้รวมและโหระพา

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

L: Dessert / ของหวาน

Watermelon smoothies

สมู๊ตตี้แตงโม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Sweet and sour fish

ปลาเปรีย้ วหวาน

D: Thai / ไทย

Spicy soup with bean curd and mushroom

ต้มยาเต้าหูเ้ ห็ดสายบัว

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

Stir-fried noodle with holy basil

บะหมีผ่ ดั น้ าพริกเผาโหระพา

D: Western / ตะวันตก

Pasta Tom Yum with chicken

พาสต้าต้มยาไก่

D: Western / ตะวันตก

Chicken nuggets+ Onion Ring

นักเก็ตไก่ทอด+หอมทอดกรอบ

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Cauliflower Cream Soup+Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Grilled watermelon salad with cheese "Feta"

สลัดแตงโมย่างกับชีสเฟต้า

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Fruit punch

น้ าพันช์ผลไม้

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Meals / มื้อ

Item / รายการ

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + Rice soup with chicken

ข้าวสวย + โจ๊กไก่

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Pan-fried egg with cheese and bacon toppings

ไข่กระทะชีสซีเ่ บคอน

BF: Thai / ไทย

Shoyu Rameng Japanese spaghetti

โชยุชาชูราเมงเส้นสปาเก็ตตี้

Stir tofu Indian style for Vegan

ผัดเต้าหู้ แบบอินเดีย มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Fruit Muesli + Chinese Steamed Dumpling

มูสลี่ผลไม้ + ขนมจีบ ซาลาเปา

BF: Western / ตะวันตก

Bacon egg waffle + Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลไข่ เบค่อน + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Pumpkin cream soup + Crouton

ซีเรียล + ซุปครีมฟั กทอง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Strawberry juice / Milk

น้ าสตรอวเบอร์ร่ี / นม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Strawberry juice / Milk

น้ าสตรอวเบอร์ร่ี / นม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

Monday/จันทร์
28 January 2019

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Red curry with pork

พะแนงหมู

L: Thai / ไทย

Sour soup green papaya with shrimp

แกงส้มมะละกอกุง้

Vegan noodles in thick sauce

ราดหน้าผักรวมมังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Penne pasta with cream salmon

พาสต้าครีมแซลมอน

L: Western / ตะวันตก

Pork steak with black pepper + Vegetable side dish set

สเต๊กหมูพริกไทยดา + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Tomato cream soup + Crouton

ซุปครีมมะเขือเทศ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Fruit salad

สลัดผลไม้

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Strawberry juice / Milk

น้ าสตรอวเบอร์ร่ี / นม

L: Dessert / ของหวาน

Pumpkin in sweet coconut milk

ขนมบวดฟั กทอง

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Strawberry juice / Milk

น้ าสตรอวเบอร์ร่ี / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Deep baked pork belly with fish sauce

หมูสามชัน้ อบน้ าปลา

D: Thai / ไทย

Pizza Japanese Suki

พิซซ่าสุก้ี

Spicy Miso Japanese noodle Rameng Vegan

สไปซีม่ โิ ซะราเมน มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Grilled chicken breast with paprica + Roasted potato

อกไก่ย่างพริกปาปริกา้ + มันฝรั ่งอบย่างเนย

D: Western / ตะวันตก

Spaghetti white sauce mushroom cream

สปาเกตตี้ครีมซอสเห็ด

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Super light weight mushroom soup + Crouton

ซุปเห็ดรสเข้มสัมผัสบางเบา+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Strawberry juice / Milk

น้ าสตรอวเบอร์ร่ี / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Tuesday/อังคาร

Meals / มื้อ

Item / รายการ

29 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + rice soup

ข้าวสวย + โจ๊ก

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Omelette Italian style

ไข่เจียวแบบอิตาเลียน

BF: Thai / ไทย

Fried conyak noodle Thai style with prawns

ผัดไทยกุง้ สดเส้นบุก

Thai Northern style tomato relish Vegan

น้ าพริกอ่องไม่เผ็ด + เครือ่ งเคียง มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

French toast

เฟร้นช์โทส

BF: Western / ตะวันตก

Pumpkin waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลฟั กทอง / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Sweet potato cream soup + Crouton

ซีเรียล+ซุปครีมมันเทศ+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Cantaloup juice / Milk

น้ าแคนตาลูป / นม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Cantaloup juice / Milk

น้ าแคนตาลูป / นม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Stir-fried minced pork + basil with shredded bamboo-shoot

ผัดกะเพราหน่อไม้ใส่หมูสบั

L: Thai / ไทย

Vietnamese noodle style

ก๋วยเตีย๋ วเฟ๋ อ

Steamed mushroom in Lemon Juice Spicy Salad

เห็ดมะนาว

L: Western / ตะวันตก

Grilled sausage in Gravy + Baked potato

ไส้กรอกย่างในน้ าเกรวี่ + มันฝรั ่งอบทอด

L: Western / ตะวันตก

Porkshop steak Hawaiian + Vegetable side dish set

พอร์คชอปสเต๊กฮาวายเอี้ยน + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Pumpkin spice cream soup + Crouton

ซุปครีมฟั กทองเครือ่ งเทศ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Japanese salad

ยาสลัดญี่ปุ่น

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Cantaloup juice / Milk

น้ าแคนตาลูป / นม

L: Dessert / ของหวาน

Lod Chong Singapore Cendol

ลอดช่องสิงคโปร์

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Cantaloup juice / Milk

น้ าแคนตาลูป / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Southern Thai dry curry with ground pork Khua Kling

คัวกลิ
่ ้งหมูสบั + น้ าซุปใส

D: Thai / ไทย

Fried mackarel fish topped with sweet, sour and hot sauce

ปลาทู 3 รส

Cashew Nuts Spicy Salad

ยาเม็ดมะม่วงหิมพานต์

D: Western / ตะวันตก

Baked Spinach stick with cheese

ผักโขมแท่งอบชีส

D: Western / ตะวันตก

Pasta with tomato cream sauce

พาสต้ามะเขือเทศ

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Purple sweet potato soup + Crouton

ซุปมันม่วง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Cantaloup juice / Milk

น้ าแคนตาลูป / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Wednesday/พุธ

Meals / มื้อ

Item / รายการ

30 January 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + Boiled rice with chicken

ข้าวสวย + ข้าวต้มไก่

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Thai stuffed omelette and minced pork

ไข่ยดั ไส้หมูสบั

BF: Thai / ไทย

Yellow curry wild betel leafbush with prawns

แกงกุง้ ใบชะพลู

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

Spicy lemon grass soup with omlette Vegan

ต้มยาไข่เจียวมังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Baked sandwith avocado

แซนด์วชิ อบอะโวคาโด

BF: Western / ตะวันตก

Red velvet waffle + Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลเรด เวลเว็ท + ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Chicken cream soup + Crouton

ซีเรียล+ซุปครีมไก่+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon juice / Milk

น้ ามะนาว / นม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon juice / Milk

น้ ามะนาว / นม

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Rice topping with Shashu pork + Miso soup

ข้าวหน้าหมูชาชู + น้ าซุปมิโซะ

L: Thai / ไทย

Fried Dory fish with garlic and pepper

ปลาดอรีผ่ ดั กระเทียม

Vegan green noodle in hot and sour soup

บะหมีห่ ยกน้ าข้นมังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Macaroni and omelette cheese

มักกะโรนีออมเล็ตชีส

L: Western / ตะวันตก

Chicken steak Korean style + Vegetable side dish set

สเต๊กไก่สไตล์เกาหลี + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Leek cream soup + Crouton

ซุปครีมต้นกระเทียม + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Potato salad Japanese style

สลัดมันฝรั ่งสไตล์ญ่ปี ่ ุน

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Lemon juice / Milk

น้ ามะนาว / นม

L: Dessert / ของหวาน

Rubies in coconut milk and ice cubes.

ขนมทับทิมกรอบกะทิสดใส่น้ าแข็ง

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon juice / Milk

น้ ามะนาว / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Spicy and sour pork fried rice salad

ยาข้าวทอดแหนมหมูสบั

D: Thai / ไทย

Squid barbecue Korean style

ปลาหมึกย่างบาร์บคี วิ เกาหลี

Chinese white radish soup with eggs : Vegan

ต้มจืดหัวไช้เท้าไข่นุ่ม มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Pork steak + Hash Brown paprica

แฮชบราวปาปริกา้

D: Western / ตะวันตก

Macaroni Carbonara

มักกะโรนีคาโบนาร่า

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Mix veggie cream soup + Crouton

ซุปครีมผักรวม + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Lemon juice / Milk

น้ ามะนาว / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Meals / มื้อ

Item / รายการ

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + Boiled rice with pork

ข้าวสวย + ข้าวต้มหมู

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Clear soup tofu + Egg roll minced pork and clear noodle

แกงจืดไข่มว้ นหมุสบั วุ้นเส้น

BF: Thai / ไทย

Vietnamese noodle soup

ต้มเส้นอุบล

Bamboo shoot and Japanese pumpkin curry: Vegan

แกงหน่อไม้หวาน ฟั กทองญี่ปุ่น มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Fruit Muesli + Chinese Steamed Dumpling

มูสลี่ผลไม้ + ขนมจีบ ซาลาเปา

BF: Western / ตะวันตก

Pancake + syrup and honey / Croissant + Butter + Jam

แพนเค้ก + น้ าเชื่อม น้ าผึ้ง / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Corn cream soup + Crouton

ซีเรียล+ซุปครีมข้าวโพด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Blueberry juice / Milk

น้ าบลูเบอรรี่ / นม

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Blueberry juice / Milk

น้ าบลูเบอรรี่ / นม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

Thursday/พฤหัสบดี
31 January 2019

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Deep fried spicy minced pork

ลาบหมูทอด

L: Thai / ไทย

Bibimbup Korean rice salad

บิบมิ บับ ข้าวยาเกาหลี

Spicy stir fried mushroom + holy basil leaves: Vegan

เห็ดออริจนิ ผัดขี้เมามังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Spaghetti sausage with fried chili

พาสต้าผัดพริกแห้งไส้กรอก ไม่เผ็ด

L: Western / ตะวันตก

Pork steak with honey & mustard sauce + Side dish set

สเต๊กหมูน้ าผึ้งมัสตาร์ด + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Corn cream Soup + Crouton

สังขยาครีมซุปข้าวโพด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Bacon salad with Japanese sauce

สลัดเบคอนซอสญี่ป่ ุน

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Blueberry juice / Milk

น้ าบลูเบอรรี่ / นม

L: Dessert / ของหวาน

Colorful Jelly with Lemon basil seed

ขนมวุ้นแมงลักหลากสี

Seasonal Fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Blueberry juice / Milk

น้ าบลูเบอรรี่ / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Chilli dip tomato with minced pork

น้ าพริกมะเขือเทศหมูสบั

D: Thai / ไทย

Kimchi curry

แกงกิมจิ ซุปกิมจิ

Veggie Sushi vegan

ซูชโิ ฮมเมด มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Batter fish stick + Baked potato

ปลาชุบแป้ งทอดสติก๊ + มันฝรั ่งอบย่าง

D: Western / ตะวันตก

Macaroni tomato sauce

มักกะโรนีซอสมะเขือเทศ

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Carrot and potato cream soup + Crouton

ซุปข้นแครอทมันฝรัง่ + ขนมปั งกรอบทรงลุกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Blueberry juice / Milk

น้ าบลูเบอรรี่ / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Meals / มื้อ

Item / รายการ

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + Rice Soup

ข้าวสวย + โจ๊ก

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Fried minced pork with salty egg

หมูสบั ผัดไข่เค็ม

BF: Thai / ไทย

Fried cheese stick

ชีสสติกทอด

Stir mix veggies : Vegan

ผัดผักรวมมิตร มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Grilled mushroom bologna cheese tortilla

ตอติญ่าเห็ดโบโลน่าชีสไร้ไขมัน

BF: Western / ตะวันตก

Sweet potato waffles / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลมันเทศ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Tuna cream soup + Crouton

ซีเรียล+ซุปครีมทูน่า+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Pineapple juice / Milk

น้ าสับปะรด / นม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Pineapple juice / Milk

น้ าสับปะรด / นม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

Friday/ศุกร์
1 February 2019

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Papaya salad with Glass Seaweed noodle and prawns

ส้มตาเส้นแก้วกุง้ สด

L: Thai / ไทย

Stir fried minced chicken breast with hot yellow curry paste

คัวกลิ
่ ้งอกไก่สบั

Vegan noodle mushroom Wanton soup

เกี๊ยวน้ าไส้เห็ดหอมมังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Batter fish + Chips

ปลาชุบแป้ งทอด + มันฝรั ่งทอด

L: Western / ตะวันตก

Pork steak with garlic + Side dish set

สเต๊กหมูกระเทียม + เครือ่ งเคียง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Cauliflower cream soup + Crouton

ซุปครีมดอกกะหล่า + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Banana mix salad

สลัดกล้วยหอม

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Pineapple juice / Milk

น้ าสับปะรด / นม

L: Dessert / ของหวาน

Apple crumble + Ice-cream

แอ๊ปเปิ้ ลครัมเบิล + ไอศครีม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Pineapple juice / Milk

น้ าสับปะรด / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Deep fried chili paste minced pork

ลาบแจ่วบองทอด+ผักสด

D: Thai / ไทย

Tempura Tororo Soba

เทมปุระโซบะ

Stir fried white tofu with black pepper: Vegan

เต้าหูข้ าวผัดพริกไทยดา มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Baked potato with butter

มันฝรั ่งผ่าครึง่ ลูกอบเนย

D: Western / ตะวันตก

Pasta whole wheat with garlic

พาสต้าโฮลวีทผัดกระเทียม

D: Western / ตะวันตก

Bun

ขนมปั งก้อน

D: Soup / ซุป

Brocoli cream soup + Crouton

ซุปบรอกโคลีชสี + ขนมปั งกรอบทรงลุกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Pineapple juice / Milk

น้ าสับปะรด / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Saturday/เสาร์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

2 February 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + Boiled rice with chicken

ข้าวสวย + ข้าวต้มไก่

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Pork stuffed omelette

ไข่ยดั ไส้หมูสบั

BF: Thai / ไทย

Fried cheese stick

ชีสสติกทอด

Coconut milk mushroom Curry : Vegan

แกงกะทิเห็ดออรินจิ มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Mini bologna Feta cheese burger

เบอร์เกอร์โบโลน่าเฟต้าชีส

BF: Western / ตะวันตก

Peanut butter waffles / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลเนยถัว่ / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Mushroom Cream soup + Crouton

ซีเรียล+ซุปครีมเห็ด+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Apple juice / Milk

น้ าแอปเปิ ล / นม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Apple juice / Milk

น้ าแอปเปิ ล / นม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Deep fried pork belly with fish sauce

หมูสามชัน้ อบน้ าปลา

L: Thai / ไทย

Chabuton Japanese ramen spaghetti

โชยุชาชูราเมงเส้นสปาเก็ตตี้

Tamagoyaki Japanese omelette : Vegan

ไข่หวานญี่ป่ ุน มังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Penne minced tomato and cucumber

เพนเน่มะเขือเทศสับและแตงกวาญี่ป่ ุน

L: Western / ตะวันตก

Chicken steak with Paprika + Baked grill potato

ไก่ย่างปาปริกา้ + มันฝรั ่งอบย่าง

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Chicken cream soup + Crouton

ซุปไก่ขน้ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Fruit salad mix with yogurt and honey

ฟรุ๊ตสลัด โยเกริตน้าผึ้ง

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Apple juice / Milk

น้ าแอปเปิ ล / นม

L: Dessert / ของหวาน

Coconut milk Jelly

วุ้นกะทิสด

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Apple juice / Milk

น้ าแอปเปิ ล / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Spicy chicken soup (Tom Yum Gai)

ต้มยาไก่

D: Thai / ไทย

Stir Edamame seed with bacon

ผัดเมล็ดถัวแระญี
่
่ปุ่นกับเบคอน

Cashew nut fried with tofu and sweet sauce: Vegan

เต้าหูผ้ ดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Baked potato

มันฝรั ่งอบย่าง

D: Western / ตะวันตก

Pasta Tom Yum with chicken

พาสต้าต้มยาไก่

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

Mix veggies cream soup + Crouton

ซุปผักรวมมิตร + ขนมปั งกรอบทรงลุกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Apple juice / Milk

น้ าแอปเปิ ล / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Week 19

Date / วันที่

Sunday/อาทิ ตย์

Meals / มื้อ

Item / รายการ

3 February 2019

Breakfast

BF: Thai / ไทย

Steamed rice + Porridge

ข้าวสวย + โจ๊กข้าวโอ๊ตไก่ฉีก

อาหารเช้า

BF: Thai / ไทย

Poached egg with cheesy mustard sauce

ไข่เบเนดิกต์

BF: Thai / ไทย

Chicken, gourd and pickled lime soup

ต้มฟั กไก่มะนาวดอง

Fried rice with salted egg and chili paste : Vegan

ข้าวผัดน้าพริกเผาไข่เค็ม มังสวิรตั ิ

BF: Western / ตะวันตก

Mini bologna burger

เบอร์เกอร์โบโลน่าเฟต้าชีส

BF: Western / ตะวันตก

Matcha waffle / Croissant + Butter + Jam

วาฟเฟิ ลชาเขียว / ครัวซองต์ + เนย + แยม

BF: Western / ตะวันตก

Cereal + Pumpkin cream soup + Crouton

ซีเรียล + ซุปครีมฟั กทอง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

BF: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

BF: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Beetroot juice / Milk

น้ าบีตรูต / นม

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Beetroot juice / Milk

น้ าบีตรูต / นม

BF: Vegan / มังสวิรตั ิ

BF: Beverage / เครือ่ งดื่ม
Morn. Snack

MB: Fruit / ผลไม้

เบรคเช้า

MB: Beverage /เครือ่ งดื่ม

Lunch

L: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเที่ยง

L: Thai / ไทย

Stir fried pork with Teriyaki sauce

ข้าวหน้าหมูสไลซ์ซอสเทอริยากิ

L: Thai / ไทย

Ground chicken with holy basil omelette

ไข่เจียวลาบอกไก่สบั

Fried spicy rice Vermicelli with shrimp & Water minosa

เส้นหมีผ่ ดั ผักกระเฉด มังสวิรตั ิ

L: Western / ตะวันตก

Spaghetti pizza Hawaiian favor

สปาเกตตี้รสพิซซ่าฮาวาเอียน

L: Western / ตะวันตก

Baked potato

มันฝรั ่งอบทอด

L: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

L: Soup / ซุป

Onion cream soup + Crouton

ซุปครีมหอมใหญ่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

L: Salad / สสัด

Cecar salad

ซีซ่าร์สลัด

L: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

L: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Beetroot juice / Milk

น้ าบีตรูต / นม

L: Dessert / ของหวาน

Bread Rainbow cheese

ขนมปั งอบชีสสายรุง้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Beetroot juice / Milk

น้ าบีตรูต / นม

L: Vegan / มังสวิรตั ิ

Aftern. Snack

AB: Fruit / ผลไม้
AB: Beverage / เครือ่ งดื่ม

Dinner

D: Thai / ไทย

Steamed rice

ข้าวสวย

อาหารเย็น

D: Thai / ไทย

Cucumber spicy salad

ส้มตาแตงกวา

D: Thai / ไทย

Northern style pork curry with garlic

แกงฮังเล

Stir fried Japanese tofu with curry powder vegan

เต้าหูญ
้ ่ปี ่ ุนผัดผงกะหรี่ มังสวิรตั ิ

D: Western / ตะวันตก

Jacket potato

แจ๊คเก็ตโปเทโต้

D: Western / ตะวันตก

Creamy Spaghetti with crispy bacon

สปาเกตตี้ซอสครีมมีเ่ บคอน

D: Western / ตะวันตก

Baguette (French bread)

บาแก็ต (ขนมปั งฝรังเศส)
่

D: Soup / ซุป

White kidney bean cream soup + Crouton

ซุปครีมข้นถั ่วขาว + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

D: Salad / สสัด

Green salad

สลัดผักใบเขียว

D: Fruit / ผลไม้

Seasonal fruit

ผลไม้ตามฤดูกาล

Beetroot juice / Milk

น้ าบีตรูต / นม

D: Vegan / มังสวิรตั ิ

D: Beverage / เครือ่ งดื่ม

