WEEK 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Monday / ว ันจ ันทร์
09 September 2019
French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Scramble egg with bacon & potato + sausage + star egg
้ ฮมใส่ม ันฝรง่ ั + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว
ไข่ขยีแ

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Soy sauce fried vermicelli with fried tofu (V)
เส้นหมีผ
่ ัดซีอวิ๊ เต้าหูท
้ อด (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Deep-fried chicken with pandan leaves
ไก่หอ
่ ใบเตยทอด

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

Chinese vegetable stew with pork
ต้มจ ับฉ่ายใส่หมู

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

Corn cream soup + Crouton
ซุปครีมข้าวโพด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Caesar salad
ซีซำ่ ร์สลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Spaghetti marinenara
สปำเก็ตตี้ ซอสมำรีนำรำ
Baked broccoli and carrots (V)
บร็อคโคลี่ และแครอท อบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried brown rice with pineapple (V)
ข้าวกล้องผ ัดส ับปะรด (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Stir-fried chicken with cashew nuts
ไก่ผ ัดเม็ดมะม่วง

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with pork soup
รำเมนหมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Fried Crinkle cut potato + side dish (V)
้ ใหญ่ทอด + เครือ
มันฝรั่งแท่งชิน
่ 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

Pandan juice (V) / นา้ ใบเตย

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

German truffle Frikadelle with bacon
เยอรม ันมีทบอลเห็ ดทร ัฟเฟิ ลก ับเบค่อน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spakhetti pesto sauce with mixed veggie and bean soup (V)
ซุปผ ักรวมก ับถว่ ั และเส้นสปาเก็ตตีเ้ พสโต้ซอส (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Grilled pork with Northeastern Thai style chili sauce
คอหมูยา่ งก ับนา้ จิม
้ แจ่ว

Soup / curry
แกงซุป

Clear spicy seafood soup with lemongrass and holy basil
ต้มยาโป๊ะแตก

-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 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Tuesday / ว ันอ ังคาร
10 September 2019
Rolled sandwich + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนวิชม้วนแฮมปูอ ัดชีส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Eggs baked in hash browns + sausage + fried egg
ไข่ดาวบนแฮชบราว + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Genovese salad (V)
สลัดเห็ดชิเมจิซอสเพสโต ้ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice noodles with pork
ก๋วยเตีย
๋ วคั่วหมู

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

Miso soup (V)
ซุปมิโซะ (มังสวิรัต)ิ

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

Roasted pumpkin soup with yoghurt + Crouton
ซุปฟั กทองกับโยเกิรต
์ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Corn salad
สลัดข ้ำวโพด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Minced pork steak with gravy
สเต็กหมูบดก ับนา้ เกรวี่
Baked pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Mushroom rice (V)
ข้าวม ันเห็ ดออรินจิ (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Winged bean salad (V)
ยาถว่ ั พู (V)

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with chicken
ก๋วยเตีย
๋ วไก่ฉีก

-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

Muskmelon in Coconut Milk
แตงไทยกะทิสด

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Bael fruit herbal drink (V) / นา้ มะตูม

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Mexican pork patties with Tzatziki sauce
แม็กซิก ันพอร์คแพตตี้ ซอสซาซิค ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Farfalle with asparagus (V)
ฟาร์ฟาลเลก ับหน่อไม้ฝรง่ ั (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Spicy chicken breast with crispy holy basil
อกไก่ผ ัดกะเพรากรอบ

Soup / curry
แกงซุป

Miso seaweed soup
ซุปสำหร่ำย

-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 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Wednesday / ว ันพุธ
11 September 2019
English muffin + honey + butter + cereal + Yogurt
อิงลิชม ัฟฟิ น + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon wrapped cabbage + sausage + fried egg
เบคอนม้วนกะหลา
่ ปลี + ฮ็อทด็อก+ ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tortilla with mixed veggie in cream salad (V)
ตอติลญ่ำครีมสลัดผักรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried eggs with minced meat
ไข่เจียวทรงเครือ
่ ง

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

Stuffed pork in cucumber soup
แกงจืดแตงกวำยัดไส ้หมู

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

Traditional French onion soup + Crouton
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรงเศส
่ั
+ ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Brown rice with lentils and spinach (V)
สล ัดข้าวกล้องใส่ถว่ ั เลนทิลและผ ักโขม (ม ังสวิร ัติ)

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roast chicken
ไก่ยำ่ ง
Baked tomato (V)
มะเขือเทศอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Burger and deep fried corn (V)
เบอร์เกอร์ข ้าวโพดทอด (ม้งสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Spicy minced pork
ลำบหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Sukiyaki mixed veggie and mushroom (V)
สุกผ
ี้ ักรวมเห็ด (ม ังสวิร ัติ)

-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

Mixed cendol in coconut milk
รวมมิตร

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

๊ บ
Roselle juice(V) / นา้ กระเจีย

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Penne tuna salad
เพนเน่ทน
ู า
่ สล ัด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Fried rice noodles with pork
ก๋วยเตีย
๋ วคั่วหมู

Soup / curry
แกงซุป

Hot & spicy soup with chicken and young coconut
ต ้มยำไก่มะพร ้ำวอ่อน

-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 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
12 September 2019
Fried Waffle potato + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ลม ันฝรงทอด
่ั
+ น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + star egg + Sweet & sour egg with tuna, corn
ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว + ไข่มว้ นทูนา
่ ข้าวโพดมายองเนส

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stuffed tomatoes with seasoned brown rice (V)
มะเขือเทศยัดไส ้ข ้ำวกล ้องปรุงรส (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Deep fried dried pork
หมูแดดเดียวทอด

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

Pumpkin curry (V)
แกงฟั กทอง (มังสวิรัต)ิ

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

Carrot cream soup + Crouton
ซุปครีมแครอท + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Japanese salad
สลัดญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Baked Chicken with Teriyaki Sauce
อกไก่ราดซอสงาเทริยากิ
Boiled gourd and bok choy (V)
บวบและผักกวำงตุ ้งต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spaghetti with Pumpkin Spinach (V)
สปาเกตตีผ ัดฟักทองผ ักโขม (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Shrimp-paste fried rice
ข ้ำวคลุกกะปิ

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)
มันฝรั่งย่ำงกรอบ +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

Brown rice cream brulee and macaroon
ครีมบูเล่ขา้ วกล้องก ับมาการูน

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Plum juice (V) / นา้ บ๊วย

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Spaghetti sausage with fried chili
พำสต ้ำผัดพริกแห ้งไส ้กรอกไม่เผ็ด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Papaya salad rolled (V)
ส ้มตำหลอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried chicken wings with BBQ sauce
ปี กไก่หมักซอสบำบีควิ ทอด

Soup / curry
แกงซุป

Kimchi curry (V)
แกงซุปกิมจิ (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 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

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

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Grilled oringji mushroom with grilled eggplants (V)
สลัดเห็ดเออรินจิยำ่ งกับมะเขือม่วง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with garlic sauce and herbs
ข ้ำวผัดกระเทียมสมุนไพร

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

Soup with boiled entrails and vegetables
เกำเหลำหมู

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

Brocoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็อคโคลี่ + 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

Stir fried tofu with bamboo shoot and holy basil (V)
กะเพราหน่อไม้ฟองเต้าหู ้ (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Fried rice sticks (V)
ผัดไทย (มังวสิรัต)ิ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pork wanton soup
เกี๊ ยวน้ ำหมู

-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 Vanilla flavor
แอ๊ปเปิ้ ลครัมเบิล
้ +ไอศครีมวำนิลลำ

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Green tea (V) / นา้ ชาเขียว

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork stewed in the gravy
ซีโ่ ครงหมูอบ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Brown rice shushi Isan style (V)
ิ าบข้าวกล้อง (ม ังสวิร ัติ)
ซูชล

Asian food
เอเชียน

Northern style curried noodle soup with chicken
ข้าวซอยไก่

Soup / curry
แกงซุป

Sour and spicy soup with mushroom (V)
ต ้มยำเห็ดรวมน้ ำใส (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 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Saturday / ว ันเสาร์
14 September 2019
Custard crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปคัสตาร์ด + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + star egg + baked chinese sausage with herbs
ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว + กุนเชียงอบสมุนไพร

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Gratin avocado with oringi mushroom (V)
กราแตงอะโวคาโดเห็ดเออรินจิ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Panang red curry with fried egg
พะแนงไข่ดาว

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 ้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

Kedney bean cream soup + Crouton
ซุปครีมถัว่ แดง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Tuna salad
สลัดทูน่า

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Fried chicken with garlic and pepper
ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย
Boild corn (V)
ข ้าวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Steamed spring roll (V)
เปาะเปี ยะผักสด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Shrimps with glass noodles
กุ ้งอบวุ ้นเส ้น

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Egg Noodles with mince pork soup
ั
บะหมีห
่ ยกหมูสบ

-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

Roti mixed fruit
โรตีผลไม ้รวม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Melon juice (V) / นา้ เมล่อน

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken steak with apple sause
สเต็กไก่ในซอสแอ๊ปเปิ้ ล

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tomatoes with deep fried tofu salad (V)
ยามะเขือเทศใส่เต้าหูท
้ อด (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Boiled pork with lime garlic and chili sauce
หมูนงึ่ มะนาวพริกสด

Soup / curry
แกงซุป

Sour and spicy smoked dry fish soup
ต ้มโคล ้งปลากรอบ

-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 4
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category
Main Western
ตะว ันตก

Column2

Sunday / ว ันอาทิตย์
15 September 2019
French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + star egg + crispy ham
ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว + แฮมย่ำงกรอบ

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Mexican omelet (V)
ไข่ทอดเม็กซิกัน (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topping with Shashu pork
ข ้ำวหน ้ำหมูชำชู

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

Winter melon soup withchicken
ต ้มจืดฟั กไก่

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

Spinach cream soup + Crouton
ซุปครีมผักโขม + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Cucumber salad
สลัดแตงกวำ

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Stew meatball
สตูวม
์ ีทบอล
Baked carrot (V)
แครอทอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Burritos (V)
เบอร์รโิ ต ้ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken stir-fried with ginger
ไก่ผด
ั ขิง

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pink seafood flat noodles
เย็นตำโฟ

-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

Grass jelly
เฉำก๊วย

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Orange juice (V) / นา้ ส้ม

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Napoleon sausage spaghetti
สปาเกตตีไส้กรอกนโปเลียน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir deep fried tofu with bean sauce
ผ ัดเต้าหูก
้ รอบ (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Sautéed mixed vegetables with meat ball in oyster sauce
หมูก ้อนผัดผักสำมสี

Soup / curry
แกงซุป

Red curry with roasted chicken
แกงเผ็ดไก่ยำ่ ง

-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 ้

