WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Monday / ว ันจ ันทร์
02 September 2019
French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Baked egg in bacon + sausage + star egg
ไข่ถ ้วยพ ันเบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Chinese style eggplant stir-fry with bean sauce (V)
มะเขือยาวผ ัดนา้ ม ันพริกถวด
่ ั าเสฉวน (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Garlic fried rice
ข ้ำวผัดกระเทียม

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Clear soup with glass noodle and minced pork
ั
ต ้มจืดวุ ้นเส ้นหมูสบ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Boiled rice soup
ข ้ำวสวย / ข ้ำวต ้ม

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Mint cream soup + Crouton
ซุปครีมมิน
้ ต์ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Corn salad
สลัดข ้ำวโพด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork Cordon Bleu
หมูกอร์ดองเบลอ (หมูหอ
่ ชีส)
Baked pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spaghetti BBQ (V)
สปำเกตตีบ
้ ำร์บค
ี วิ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken and lemon grass soup with mushrooms
ต ้มยำไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with stewed pork soup
ก๋วยเตีย
๋ วหมูตน
ุ๋

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่งบด + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Roti with mixed fruit
โรตีผลไม ้รวม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Meatball with spinach mashed potatoes
มีทบอลก ับม ันบดผ ักโขม

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pizza pumpkin (V)
พิซซ่าฟักทอง (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Crispy shrimp tempura
เทมปุระกุ ้ง

Soup / curry
แกงซุป

Sour and spicy smoked dry fish soup
ต ้มโคล ้งปลำกรอบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Tuesday / ว ันอ ังคาร
03 September 2019
Banana rolled sandwich + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนด์วช
ิ โรลกล ้วยหอม + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Eggs baked in hash browns + sausage + fried egg
ไข่ดาวบนแฮชบราว + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried mixed veggies (V)
ผัดผักรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried noodle with pork
ผัดซีอวิ๊ หมู

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Winter melon soup with chicken
ต ้มจืดฟั กไก่

Rice / ข้าว

Steamed rice / Boiled rice soup
ข ้ำวสวย / ข ้ำวต ้ม

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Tomato cream soup + Crouton
ซุปครีมมะเขือเทศ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Caesar salad
ซีซำ่ ร์สลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Baked pork mexican
หมูอบแม็กซิกัน
Boiled gourd and bok choy (V)
บวบและผักกวำงตุ ้งต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Lasagna spinach cheese (V)
ลาซานญ่าผ ักโขมอบชีส (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Rice noodles with curried fish sauce
ขนมจีน น้ ำยำปลำไม่เผ็ด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Miso seaweed soup with chicken ball
ซุปสำหร่ำยใส่วุ ้นเส ้น+ไก่ก ้อน

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Jacket potatoes + side dish (V)
มันฝรั่งอบเนยทัง้ เปลือก + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Waffle whipped cream and mixed fruit
วำฟเฟิ ลไส ้ทะลัก

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

New Orleans chicken
ไก่ทอดนิวออร์ลน
ี ส์

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spaghetti cabonara (V)
สปำเก็ตตีค
้ ำโบนำร่ำ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-minced pork and tofu with sauce
เต้าหูผ
้ ัดหมูส ับนา้ ม ันหอย

Soup / curry
แกงซุป

Thai spicy mixed vegetable soup with prawns
แกงเลียงกุ ้งสด

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Wednesday / ว ันพุธ
04 September 2019
Orange pancake + honey + butter + cereal + Yogurt
แพนเค ้กกลิน
่ ส ้ม + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon wrapped cabbage + sausage + fried egg
เบคอนม้วนกะหลา
่ ปลี + ฮ็อทด็อก+ ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pasta sesame sauce (V)
พาสต้าซอสงา (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

American fried rice
ข ้ำวผัดอเมริกัน

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Clear soup with fish ball
้ ปลา
แกงจืดลูกชิน

Rice / ข้าว

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters
ข ้ำวสวย / โจ๊ก + ปำท่องโก๋

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Pumpkin cream soup + Crouton
ซุปครีมฟั กทอง+ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Japanese salad
สลัดญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Thai Isan sausage with gravy
ไส ้กรอกอีสำนและน้ ำเกรวี่
Baked eggplant (V)
มะเขือยำวเผำ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Less spicy spakhetti (V)
สปำเก็ตตีข
้ เี้ มำ ไม่เผ็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Thai chicken rice
ข ้ำวมันไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pink flat noodles
เย็นตำโฟ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่งบด + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Banana crepes
เครปเย็นกล ้วยหอม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Penne tuna salad
เพนเน่ทน
ู ่ำสลัด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Chayote leaves in bean sauce (V)
ผัดยอดมะระหวำน (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Boiled pork with lime garlic and chili sauce
หมูมะนำว

Soup / curry
แกงซุป

Thai chicken coconut soup
ต ้มข่ำไก่

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
05 September 2019
Bolona crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปโบโลน่า + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + star egg + Sweet & sour egg with tuna, corn
ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว + ไข่มว้ นทูนา่ ข้าวโพดมายองเนส

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried Chinese morning glory (V)
ผัดผักบุ ้งไฟแดง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with pork
ข ้าวผัดหมู

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Stuffed cucumber minced pork soup
ั
แกงจืดแตงกวายัดไส ้หมูสบ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Boiled rice soup
ข ้าวสวย / ข ้าวต ้ม

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Carrot cream soup + Crouton
ซุปครีมแครอท + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Corn salad
สลัดข ้าวโพด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken breast in orange sauce
อกไก่ราดซอสส้ม
Fresh cucumber and red tomato (V)
แตงกวาหัน
่ มะเขือเทศ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Macaroni with crispy tofu (V)
มักกะโรนีผัดเต ้าหู ้กรอบ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Papaya salad with crispy omlette
ส ้มตา + ไข่ฟ ู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with pork
ั
ก๋วยเตีย
๋ วหมูสบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่งย่างกรอบ +เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Sweet-noodles in coconut milk
สลิม
่ น้ ากะทิ

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Grilled pork in tomato sauce
หมูอบซอสมะเขือเทศ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Oven baked egg plants with cheese (V)
มะเขือยาวอบชีส (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Steamed fish + seafood paste + boiled veggies
ปลานึง่ จิมน
้ า้ จิม
้ ซีฟ้ ด
ู ผ ักต้ม

Soup / curry
แกงซุป

Sour curry with vegetable omelet
แกงส ้มไข่ทอด

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Friday / ว ันศุกร์
06 September 2019
Sandwich roll with tuna + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนด์วช
ิ โรลทูนา่ + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + fried egg + grilled ham
ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว + เบค่อนย่ำง

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried sayate with salted soya bean (V)
ผัดยอดมะระ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried noodle with coconut milk
ผ ัดหมีก
่ ะทิ สีชมพู

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu
ั
แกงจืดตำลีงเต ้ำหู ้หมูสบ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters
ข ้ำวสวย / โจ๊ก + ปำท่องโก๋

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Kedney bean cream soup + Crouton
ซุปครีมถัว่ แดง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Mixed fruit salad
สลัดผลไม ้รวม

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลำชุปแป้ งทอด+มันฝรั่งเฟร ้นช์ฟรำยทอด
Baked Pineapple (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Thai coconut curry of lotus stems
แกงกะทิสำยบัว (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stewed pork leg on rice
ข ้ำวขำหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with chicken stewed soup
รำเมงไก่ตน
ุ๋

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Baked potato + side dish (V)
้ แบน + เครือ
มันฝรั่งอบฝำนชิน
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Apple crumble + Ice cream
แอ๊ปเปิ้ ลครัมเบิล
้ +ไอศครีม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Nicoise tuna French salad
สล ัดนิซ ัวทูนา่

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Steamed egg with milk and spinach
ไข่ตน
ุ๋ นมสดก ับผ ักปวยเล้ง

Asian food
เอเชียน

Japanese Curry with pork
แกงกะหรีญ
่ ป
ี่ นใส่
ุ่
หมู

Soup / curry
แกงซุป

Miso soup (V)
ซุปมิโซะ (มังสวิรัต)ิ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Saturday / ว ันเสาร์
07 September 2019
Custard crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปคัสตาร์ด + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิร์ต
Sausage + Vietnamese pan eggs + star egg
ฮ็อทด็อก + ไข่กระทะ + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried Thai basil with egg tofu (V)
ผัดกระเพราเต ้าหู ้ไข่ทอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Pineapple fried rice
ข ้าวผัดสับปะรด

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Pickled lettuce soup with minced pork ball
แกงจืดผักกาดดองหมูบดก ้อน

Rice / ข้าว

Steamed rice / Boiled rice soup
ข ้าวสวย / ข ้าวต ้ม

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Brocoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Tuna salad
สลัดทูน่า

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Grilled pork with veggie stew French style
หมูยา่ งกับสตูวผ
์ ักสไตล์ฝรั่งเศส
Boild corn (V)
ข ้าวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Chinese steamed rice noodle rolls (V)
ก๋วยเตีย
๋ วหลอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried spicy and sour mixed seafood
ผัดโป๊ ะแตกแห ้ง

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Udon with stewed pork
อุด ้งหมูตน
ุ๋

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่งบด + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Cracker pizza
พิซซ่าแครกเกอร์

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Spaghetti sausage with fried chili
พาสต ้าผัดพริกแห ้งไส ้กรอกไม่เผ็ด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Maxican rolled salad and mushroom (V)
แม็กซิกันสลัดโรลใส่เห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chinese sausage spicy salad
ยากุนเชียง

Soup / curry
แกงซุป

Chicken coconut soup
ต ้มข่าไก่

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

WEEK 3
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Sunday / ว ันอาทิตย์
08 September 2019
French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิร์ต
Sausage + star egg + baked chinese sausage with herbs
ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว + กุนเชียงอบสมุนไพร

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)
ผัดยอดคะน ้ำ สไตล์จน
ี (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Sandwich club with baked pork mustard
แซนด์วช
ิ คล ับหมูอบม ัสตาร์ด

Pasta / Noodle / Soup
๋ ว / นา้ ซุป
เส้น / ก๋วยเตีย

Hot and sour mushroom soup (V)
ต ้มยำเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters
ข ้ำวสวย / โจ๊ก + Chinese fritters

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Morning snack / ของว่างเช้า

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Japanese potato cream soup + Crouton
ซุปครีมมันเทศญีป
่ น
ุ่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Chicken salad
สลัดไก่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Sticky rice burger with spicy minced pork
เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมู
Baked carrot (V)
แครอทอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Thai fried crispy noodle (V)
ผัดเกี๊ ยวกรอบ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Muslim yellow rice with chicken
ข ้ำวหมกไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Chinese roll noodles soup (V)
ก๋วยจับน้ ำข ้น (มังสวิรัต)ิ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Sauté potato with parsleys + side dish (V)
มันฝรั่งอบย่ำง + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Fruit crepe
เครปเย็นผลไม ้รวม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken grilled
ไก่อบ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir mix veggies (V)
ผัดผักรวมมิตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topped with stir-fried porkball and basil
้ หมูรำดข ้ำว
กระเพรำลูกชิน

Soup / curry
แกงซุป

Omelet and lemon grass soup with mushrooms
ต ้มยำไข่เจียวกรอบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้ำวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

