
WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Monday / วนัจนัทร ์

30 September 2019

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Tortilla wrapped ham + sausage + star egg

แฮมหอ่ดว้ยแป้งตอรต์ยีำ่ + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir chayote leaves in soya bean sauce (V)

ผัดยอดฟักแมว้ (มงัสวรัิต)ิ

Baked chicken breast with tomato sauce

อกไกอ่บซอสมะเขอืเทศ

Seaweed wagame soup (V)

ซปุสำหร่ำยวำกำเมะ (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Sugar peas with holy basil cream soup + Crouton

ครมีซปุถ่ัวลนัเตำกบัโหระพำ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Tomato salsa

ซลัซำ่มะเขอืเทศ

-MAIN COURSES-

Italian meatball

อติำเลยีนมทีบอลล์

Boiled broccoli (V)

บร็อคโคลีต่ม้ (มงัสวรัิต)ิ

Indian style yellow rice with tomato and sour clear sauce (V)

ขำ้วหมกมะเขอืเทศ+น ้ำจิม้ขำ้วหมก (มงัสวรัิต)ิ

Indian style chicken stewed clear soup 

ซปุไกส่ไตลอ์นิเดยี

Hot & spicy Thai noodles soup (V) 

กว๋ยเตีย๋วตม้ย ำ (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Fried Crinkle cut potato  + side dish (V)

มนัฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Black jelly in syrup

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Pandan juice (V) / น ้ำใบเตย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Salmon lasagna

ลำซำนยำ่ปลำแซลมอน

Spicy kale branch salad (V)

ย ำกำ้นคะนำ้ (มงัสวรัิต)ิ

Deep fried chicken with sault

ไกท่อดเกลอื

Pajjaree red curry indian style (V)

แกงปัตจำร ี(มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Tuesday / วนัองัคาร

01 October 2019

Pork sandwich club+ honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิคลบัหม ู+ น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon wrapped carrot + sausage + fried egg

 เบคอนพันแครอท + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Fried rice with garlic sauce (V)

ขำ้วผัดกระเทยีม (มงัสวรัิต)ิ

Boiled eggs sour and spicy salad

ย ำไขต่ม้

Watercress soup (V)

ซปุวอเตอรเ์ครสใสวุ่น้เสน้ (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Roasted pumpkin soup with yoghurt + Crouton

ซปุฟักทองกบัโยเกริต์ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Summer salad

ซมัเมอรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Burger with Thai pork sausage

เบอรเ์กอรไ์สก้รอกหมวูุน้เสน้

Boiled yard long bean (V)

ถ่ัวฝักยำวตม้ (มงัสวรัิต)ิ

Pasta with lemon cream sauce (V)

พำสตำ้ครมีซอสเลมอน (มงัสวรัิต)ิ

Rice mixed with shrimp paste

ขำ้วคลกุกะปิ

Udon Japanese noodles soup (V)

อดุง้ (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มนัฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Roti with mixed fruits

โรตผีลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Bael fruit herbal drink (V) / น ้ำมะตมู

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork steak with tamarine sauce

สเต็กหมซูอสมะขำม

fried stir fofu with celery and ginger (V)

เตำ้หูผั้ดขึน้ฉ่ำยและขงิ (มงัสวรัิต)ิ

Chicken satay with peanut sauce

ไกส่ะเตะ๊

Hot & spicy mushroom soup (V)

ตม้ย ำเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Wednesday / วนัพุธ

02 October 2019

Sandwich tempura + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิเทมปรุะผักรวม + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Seaweed wrapped sausage + fried egg

สำหร่ำยพันฮ็อทด็อก  + ไขด่ำว

Pasta with holy basil sauce (V)

พำสตำ้ซอสเบซลิ (มงัสวรัิต)ิ

Fried squid with roasted rice powder

ปลำหมกึทอดขำ้วคั่ว

Winter melon soup (V)

ตม้จดืฟัก (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจก๊ + ปำทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Russian salad

รัสเซยีนสลดั

-MAIN COURSES-

Breast chicken steak with lemon sauce

สเต็กอกไกอ่บเลมอนซอส

Boiled kale (V)

คะนำ้ตม้สกุ (มงัสวรัิต)ิ

Spicy apple salad with cashew nut  (V)

ย ำแอป๊เป้ิลใสเ่ม็ดมะมว่งหมิพำนต ์(มงัสวรัิต)ิ

Rice topping with stewed pork

ขำ้วขำหมู

Eggs noodles soup (V)

บะหมีห่ยกน ้ำใส (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Fruit crepe

เครปเย็นผลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Roselle juice(V) / น ้ำกระเจี๊ ยบ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork chops with mint

หมสูะระแหน่

Tofu in hot & spicy salad (V)

เตำ้หูม้ะนำว (มงัสวรัิต)ิ

Chicken chuchee in red curry sauce

ฉู่ฉี่ไก่

Red curry (V)

พะแนง (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Thursday / วนัพฤหสับดี

03 October 2019

 Waffle + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิล+ น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

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

 ไขม่ว้นทนู่าขา้วโพดมายองเนส + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir fried swamp cabbage (V)

ผัดผักบุง้ (มงัสวรัิต)ิ

Fried Rice Noodle with Chicken

กว๋ยเตีย๋วคั่วหมสูบั

Green curry (V)

แกงเขยีวหวาน (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Carrot cream soup + Crouton 

ซปุครมีแครอท + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Roasted pork with  with roasted rice powder

หมยูา่งขา้วคั่ว

 Boiled cauliflower  (V)

กะหล า่ตม้ (มงัสวรัิต)ิ

Pasta with winged bean salad  (V)

พาสตา้ย าถ่ัวพ ู(มงัสวรัิต)ิ

Stir fried chicken and curry paste

ไกผั่ดพรกิแกงไมเ่ผ็ด

Noodles clear soup (V)

กว๋ยเตีย๋วน ้าใส (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มนัฝร่ังยา่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Sweet noodles in coconut milk syrup

ซา่หริม่

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น ้าบว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Shrimp and sweetcorn

กุง้กบัขา้วโพด

Spaghetti mushroom with Thai chili paste (V)

สปาเก็ตตีผั้ดพรกิเห็ดรวม (มงัสวรัิต)ิ

Casseroled porkball with glass noodles

หมกูอ้นอบวุน้เสน้

Thai style tofu paper soup with herbs (V)

แกงจดืฟองเตา้หูด้อกไมจ้นี (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Friday / วนัศกุร ์

04 October 2019

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Sour soup with mixed veggies (V)

แกงสม้ผักรวม (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried Thai style small rice noodles with pork

ผัดไทยหมู

Spicy sour mushroom soup (V)

ตม้ย าเห็ดรวม (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Brocoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่+ ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Nicoise salad

สลดันซิวัส์

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มนัฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked pineapple with honey (V)

มะเขอืเทศอบน ้าผึง้ (มงัสวรัิต)ิ

Papaya salad with crispy omelette (V)

สม้ต าไขฟ่ ู(มงัสวรัิต)ิ

Slide grilled pork salad

น ้าตกหมู

Pink flat noodles  soup (V)

เย็นตาโฟ (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มนัฝร่ังอบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวานลิลา

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Green tea (V) / น ้าชาเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Lemon chicken

ไกอ่บมะนาว

Shimechi mushroom salad with pesto sauce (V)

สลดัเห็ดชเิมจซิอสเพสโต ้(มงัสวรัิต)ิ

Stir kale with chrispy pork

ผัดคะนา้หมกูรอบ

Coconut milk soup with mushroom (V)

ตม้ขา่เห็ด (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Saturday / วนัเสาร ์

05 October 2019

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sandwich chicken terriyaki  + sausage + star egg

แซนดว์ชิไกเ่ทอรยิำก+ิ ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Japanese steam eggs with Shiitake mushroom (V)

ไขตุ่น๋เห็ดหอม (มงัสวรัิต)ิ

Rice topping with Shashu pork

ขำ้วหนำ้หมชูำชู

Stew vegetable Chinese style (V)

ตม้จับฉ่ำย (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Corn cream soup + Crouton 

ซปุครมีขำ้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cashew nut salad

สลดัมะมว่งหมิพำนต์

-MAIN COURSES-

Submarine sandwich

แซนวชิซบัมำรนี

Baked potato (V)

มะเขอืเทศอบยำ่ง (มงัสวรัิต)ิ

Hawaiian tofu (V)

ผัดเตำ้หูฮ้ำวำย (มงัสวรัิต)ิ

Chicken kiev

อกไกอ่บเนย

Sukiyaki veggie soup (V)

สกุีย้ำกี ้(มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Coconut milk jelly with pandan flavor

วุน้กะทใิบเตย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้ำเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork barbecue style

หมอูบบำรบ์คีวิ

Fettuccine with tamarine suce (V)

ผัดเฟตตชูนิกีบัซอสมะขำม (มงัสวรัิต)ิ

Basil fried chicken and fried egg

ผัดกระเพรำไก+่ไขด่ำว

Thai spicy mixed eegetable soup (V)

แกงเลยีง (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 7 Column1 Category

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Pasta / Noodle / Soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป

Rice / ขา้ว

Bread / ขนมปงั

Salad bar / สลดับาร ์

Fruits / ผลไม้

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Morning snack / ของวา่งเชา้

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS-

Western cream soup

ครมีซุปแบบตะวนัตก

Salad / สลดั

-MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / Noodle

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Potatoes (V) มนัฝร ัง่

Rice (V) ขา้ว

Salad bar (V) สลดับาร ์

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Dessert (V) / ขนมหวาน

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES-

Main Western

ตะวนัตก

Vegetarian (V)

มงัสวริตั ิ

Asian food

เอเชยีน

Soup / curry

แกงซุป

-SIDES-

Bread (V) ขนมปงั

Rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์

Fruits (V)  ผลไม้

-BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่

Milk / นม

Juice / น า้ผลไม้

Sunday / วนัอาทติย์

06 October 2019

Pancake+ honey + butter  + cereal + Yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Omelette with shimeji mushroom and tomato sauce (V)

ออมเล็ตซอสมะเขอืเทศเห็ดชเิมจ ิ(มงัสวรัิต)ิ

Fried Rice Noodle with Chicken

กว๋ยเตีย๋วคั่วหมสูบั

Miso soup

ซปุมโิซะ (มงัสวรัิต)ิ

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย /  โจก๊ + Chinese fritters

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Tomato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cucumber salad

สลดัแตงกวำ

-MAIN COURSES-

Hawaiian pork steak

สเต็กหมฮูำวำย

Boiled sponge gourd

บวบตม้สกุ  (มงัสวรัิต)ิ

Fried egg noodles with tofu and shiitake mushroom  (V)

บะหมีผั่ดเตำ้หูใ้สเ่ห็ดหอม (มงัสวรัิต)ิ

Fried rice with pineapple and chicken

ขำ้วอบสบัปะรดใสไ่ก่

Ramen (V)

รำเมน (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มนัฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Mixed cendol in coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Roast chicken with honey

ไกอ่บน ้ำผึง้

Maccaroni with tomato sauce (V)

ผัดมกักะโรนซีอสมะเขอืเทศ (มงัสวรัิต)ิ

Fried stir celery with pork

หมผัูดขึน้ฉ่ำย

Japanese curry (V)

แกงกะหรีญ่ีปุ่่ น (มงัสวรัิต)ิ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้
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