WEEK 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Monday / ว ันจ ันทร์
30 September 2019

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Tortilla wrapped ham + sausage + star egg
แฮมห่อด ้วยแป้ งตอร์ตย
ี ำ่ + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir chayote leaves in soya bean sauce (V)
ผัดยอดฟั กแม ้ว (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Baked chicken breast with tomato sauce
อกไก่อบซอสมะเขือเทศ

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

Seaweed wagame soup (V)
ซุปสำหร่ำยวำกำเมะ (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

Sugar peas with holy basil cream soup + Crouton
ครีมซุปถั่วลันเตำกับโหระพำ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Tomato salsa
ซัลซ่ำมะเขือเทศ

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Italian meatball
อิตำเลียนมีทบอลล์
Boiled broccoli (V)
บร็ อคโคลีต
่ ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Indian style yellow rice with tomato and sour clear sauce (V)
ข ้ำวหมกมะเขือเทศ+น้ ำจิม
้ ข ้ำวหมก (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Indian style chicken stewed clear soup
ซุปไก่สไตล์อน
ิ เดีย

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Hot & spicy Thai noodles soup (V)
ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยำ (มังสวิรัต)ิ

-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

Black jelly in syrup
เฉำก๊วย

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Pandan juice (V) / น้ ำใบเตย

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Salmon lasagna
ลำซำนย่ำปลำแซลมอน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spicy kale branch salad (V)
ยำก ้ำนคะน ้ำ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Deep fried chicken with sault
ไก่ทอดเกลือ

Soup / curry
แกงซุป

Pajjaree red curry indian style (V)
แกงปั ตจำรี (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 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
01 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Pork sandwich club+ honey + butter + cereal + Yogurt
แซนวิชคลับหมู + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon wrapped carrot + sausage + fried egg
เบคอนพันแครอท + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried rice with garlic sauce (V)
ข ้ำวผัดกระเทียม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Boiled eggs sour and spicy salad
ยำไข่ต ้ม

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

Watercress soup (V)
ซุปวอเตอร์เครสใส่วุ ้นเส ้น (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

Summer salad
ซัมเมอร์สลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Burger with Thai pork sausage
เบอร์เกอร์ไส ้กรอกหมูวุ ้นเส ้น
Boiled yard long bean (V)
ถั่วฝั กยำวต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pasta with lemon cream sauce (V)
พำสต ้ำครีมซอสเลมอน (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice mixed with shrimp paste
ข ้ำวคลุกกะปิ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Udon Japanese noodles soup (V)
อุด ้ง (มังสวิรัต)ิ

-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

Roti with mixed fruits
โรตีผลไม ้รวม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Bael fruit herbal drink (V) / น้ ำมะตูม

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork steak with tamarine sauce
สเต็กหมูซอสมะขำม

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

fried stir fofu with celery and ginger (V)
เต ้ำหู ้ผัดขึน
้ ฉ่ำยและขิง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken satay with peanut sauce
ไก่สะเต๊ะ

Soup / curry
แกงซุป

Hot & spicy mushroom soup (V)
ต ้มยำเห็ด (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 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
02 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Sandwich tempura + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนวิชเทมปุระผักรวม + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Seaweed wrapped sausage + fried egg
สำหร่ำยพันฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pasta with holy basil sauce (V)
พำสต ้ำซอสเบซิล (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried squid with roasted rice powder
ปลำหมึกทอดข ้ำวคั่ว

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

Winter melon soup (V)
ต ้มจืดฟั ก (มังสวิรัต)ิ

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
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรั่ งเศส + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Russian salad
รั สเซียนสลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Breast chicken steak with lemon sauce
สเต็กอกไก่อบเลมอนซอส
Boiled kale (V)
คะน ้ำต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spicy apple salad with cashew nut (V)
ยำแอ๊ปเปิ้ ลใส่เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topping with stewed pork
ข ้ำวขำหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Eggs noodles soup (V)
บะหมีห
่ ยกน้ ำใส (มังสวิรัต)ิ

-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

Fruit crepe
เครปเย็นผลไม ้รวม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Roselle juice(V) / น้ ำกระเจี๊ ยบ

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork chops with mint
หมูสะระแหน่

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tofu in hot & spicy salad (V)
เต ้ำหู ้มะนำว (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken chuchee in red curry sauce
ฉู่ ฉี่ไก่

Soup / curry
แกงซุป

Red curry (V)
พะแนง (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 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
03 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Waffle + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ล+ น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sweet & sour egg with tuna, corn+Sausage+star egg
ไข่ม ้วนทูน่าข ้าวโพดมายองเนส + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried swamp cabbage (V)
ผัดผักบุ ้ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried Rice Noodle with Chicken
ั
ก๋วยเตีย
๋ วคั่วหมูสบ

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

Green curry (V)
แกงเขียวหวาน (มังสวิรัต)ิ

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

Japanese salad
สลัดญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roasted pork with with roasted rice powder
หมูยา่ งข ้าวคั่ว
Boiled cauliflower (V)
กะหลา่ ต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pasta with winged bean salad (V)
พาสต ้ายาถั่วพู (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried chicken and curry paste
ไก่ผด
ั พริกแกงไม่เผ็ด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles clear soup (V)
ก๋วยเตีย
๋ วน้ าใส (มังสวิรัต)ิ

-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 syrup
ซ่าหริม
่

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Plum juice (V) / น้ าบ๊วย

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Shrimp and sweetcorn
กุ ้งกับข ้าวโพด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spaghetti mushroom with Thai chili paste (V)
สปาเก็ตตีผ
้ ด
ั พริกเห็ดรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Casseroled porkball with glass noodles
หมูก ้อนอบวุ ้นเส ้น

Soup / curry
แกงซุป

Thai style tofu paper soup with herbs (V)
แกงจืดฟองเต ้าหู ้ดอกไม ้จีน (มังสวิรัต)ิ

-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 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
04 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Sandwich tuna + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนด์วช
ิ ทูน่า + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + fried egg + grilled ham
ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว + เบค่อนย่าง

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Sour soup with mixed veggies (V)
แกงส ้มผักรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried Thai style small rice noodles with pork
ผัดไทยหมู

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

Spicy sour mushroom soup (V)
ต ้มยาเห็ดรวม (มังสวิรัต)ิ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters
ข ้าวสวย / โจ๊ก + ปาท่องโก๋

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
ซุปครีมบร็ อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Nicoise salad
สลัดนิซวั ส์

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลาชุปแป้ งทอด+มันฝรั่งเฟร ้นช์ฟรายทอด
Baked pineapple with honey (V)
มะเขือเทศอบน้ าผึง้ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Papaya salad with crispy omelette (V)
ส ้มตาไข่ฟ ู (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Slide grilled pork salad
น้ าตกหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pink flat noodles soup (V)
เย็นตาโฟ (มังสวิรัต)ิ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Baked potato + side dish (V)
้ แบน + เครือ
มันฝรั่งอบฝานชิน
่ 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

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor
แอ๊ปเปิ้ ลครั มเบิล
้ +ไอศครีมวานิลลา

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Green tea (V) / น้ าชาเขียว

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Lemon chicken
ไก่อบมะนาว

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Shimechi mushroom salad with pesto sauce (V)
สลัดเห็ดชิเมจิซอสเพสโต ้ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir kale with chrispy pork
ผัดคะน ้าหมูกรอบ

Soup / curry
แกงซุป

Coconut milk soup with mushroom (V)
ต ้มข่าเห็ด (มังสวิรัต)ิ

-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 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Saturday / ว ันเสาร์
05 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sandwich chicken terriyaki + sausage + star egg
แซนด์วช
ิ ไก่เทอริยำกิ+ ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Japanese steam eggs with Shiitake mushroom (V)
ไข่ตน
ุ๋ เห็ดหอม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topping with Shashu pork
ข ้ำวหน ้ำหมูชำชู

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

Stew vegetable Chinese style (V)
ต ้มจับฉ่ำย (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

Corn cream soup + Crouton
ซุปครีมข ้ำวโพด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Cashew nut salad
สลัดมะม่วงหิมพำนต์

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Submarine sandwich
แซนวิชซับมำรีน
Baked potato (V)
มะเขือเทศอบย่ำง (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Hawaiian tofu (V)
ผัดเต ้ำหู ้ฮำวำย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken kiev
อกไก่อบเนย

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Sukiyaki veggie soup (V)
สุกย
ี้ ำกี้ (มังสวิรัต)ิ

-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

Coconut milk jelly with pandan flavor
วุ ้นกะทิใบเตย

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Melon juice (V) / น้ ำเมล่อน

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork barbecue style
หมูอบบำร์บค
ี วิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fettuccine with tamarine suce (V)
ิ ก
ผัดเฟตตูชน
ี บ
ั ซอสมะขำม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Basil fried chicken and fried egg
ผัดกระเพรำไก่+ไข่ดำว

Soup / curry
แกงซุป

Thai spicy mixed eegetable soup (V)
แกงเลียง (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 7
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Sunday / ว ันอาทิตย์
06 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Pancake+ honey + butter + cereal + Yogurt
แพนเค ้ก + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + star egg + crispy ham
ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว + แฮมย่ำงกรอบ

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Omelette with shimeji mushroom and tomato sauce (V)
ออมเล็ตซอสมะเขือเทศเห็ดชิเมจิ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried Rice Noodle with Chicken
ั
ก๋วยเตีย
๋ วคั่วหมูสบ

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

Miso soup
ซุปมิโซะ (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

Tomato cream soup + Crouton
ซุปครีมมะเขือเทศ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Cucumber salad
สลัดแตงกวำ

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Hawaiian pork steak
สเต็กหมูฮำวำย
Boiled sponge gourd
บวบต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried egg noodles with tofu and shiitake mushroom (V)
บะหมีผ
่ ด
ั เต ้ำหู ้ใส่เห็ดหอม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with pineapple and chicken
ข ้ำวอบสับปะรดใส่ไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen (V)
รำเมน (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

Mixed cendol in coconut milk
รวมมิตร

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Orange juice (V) / น้ ำส ้ม

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roast chicken with honey
ไก่อบน้ ำผึง้

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Maccaroni with tomato sauce (V)
ผัดมักกะโรนีซอสมะเขือเทศ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried stir celery with pork
หมูผด
ั ขึน
้ ฉ่ำย

Soup / curry
แกงซุป

Japanese curry (V)
แกงกะหรีญ
่ ป
ี่ น
ุ่ (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 ้

