WEEK 9

Column1

Category

Monday / ว ันจ ันทร์
28 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Strawberry pancake + honey + butter + cereal + Yogurt
แพนเค ้กกลิน
่ สตรอวเบอรี่ + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Sausage + baked egg in bacon + star egg
ฮ็อทด็อก + ไข่ถ ้วยพันเบคอน + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Thai style egg tofu stir-fry with celery (V)
เต ้ำหู ้ไข่ผด
ั ขึน
้ ฉ่ำย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

American fried rice
ข ้ำวผัดอเมริกน
ั

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

Potato mixed with bacon salad
สลัดมันฝรั่ งใส่เบคอน

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Burger BBQ pulled pork
เบอร์เกอร์หมูยำ่ งบำร์บค
ี วิ
Boiledcorn (V)
ข ้ำวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried Rice Sticks (V)
ผัดไทย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Omelet and lemon grass soup with mushrooms
ต ้มยำไข่เจียว

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with boiled chicken
ก๋วยเตีย
๋ วไก่ฉก
ี

-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

Mixed grain in syrup
เต ้ำทึง

-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

Tiella barese oven baked mussels with potato and rice
หอยแมลงภูอ
่ บกับมันฝรั่ง

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Berrito with mixed bean (V)
เบอร์รโิ ต ้ไส ้ถั่ว (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried chicken, ginger and mixed vegetables
ไก่ผด
ั ขิงผักรวม

Soup / curry
แกงซุป

Savoury curry with pork
แพนงหมู

-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 9

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
29 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Banana rolled sandwich + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนด์วช
ิ โรลกล ้วยหอม + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Sausage + bacon wrapped chicken + fried egg
ฮ็อทด็อก + เบคอนห่อไก่ + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Fried rice noodles with pork
ก๋วยเตีย
๋ วคั่วหมู

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

Winter melon soup withchicken
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

German truffle Frikadelle with bacon
เยอรมันมีทบอลเห็ดทรั ฟเฟิ ลกับเบค่อน
Boiled gourd and bok choy (V)
บวบและผักกวำงตุ ้งต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Farfalle with asparagus (V)
ฟำร์ฟำลเลกับหน่อไม ้ฝรั่ ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Minced chicken stew
สตูวไ์ ก่บด

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

Grass jelly in syrup
เฉำก๊วย

-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

Baked spaghetti with ham cheese
สปำเก็ตตีอ
้ บแฮมชีส

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Maxican minced mushroom on potato waffles (V)
เห็ดบดเม็กซิกน
ั วำฟเฟิ้ ลมันฝรั่ ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried tuna fish with blace pepper
ปลำทูผด
ั พริกไทยดำ

Soup / curry
แกงซุป

Pumpkin curry with pork
แกงฟั กทองใส่หมู

-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 9

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
30 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Bacon wrapped sausage + scramble eggs+fried egg
เบคอนห่อฮ็อทด็อก + ไข่คน + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tortilla with kidney bean (V)
ตอติลย่ำไส ้ถั่ว (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Garlic fried rice
ข ้ำวผัดกระเทียม

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

Bamboo Shoot boiled with pork bones
ต ้มจืดหน่อไม ้ซีโ่ ครงหมู

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

Grilled pork with Sriracha sauce
หมูอบซอสศรีรำชำ
Baked eggplant (V)
มะเขือยำวเผำ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Maxican rolled salad and mushroom (V)
แม็กซิกน
ั สลัดโรลใส่เห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topped with stir-fried pork and basil
ิ้ รำดข ้ำว
กระเพรำหมูชน

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Miso seaweed soup
ซุปสำหร่ำย

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + 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

Muskmelon in Coconut Milk
แตงไทยกะทิสด

-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

Fried mix veggies Tempura with mint sauce (V)
เทมปุระผักรวม จิม
้ มิน
้ ท์ซอส (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried spicy minced chicken with herbs
ั
คั่วกลิง้ ไก่สบ

Soup / curry
แกงซุป

Pickled lettuce soup with minced pork ball
แกงจืดผักกำดดองหมูบดก ้อน

-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 9

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
31 October 2019

Main Western
ตะว ันตก

Bolona crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปโบโลน่า + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Sausage + star egg + bacon wrapped baked spinach&cheese
ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว + ผักโขมอบชีสพันเบคอน

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Fried rice with tuna
ข ้าวผัดปลาทูน่า

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

Mexican pork patties with Tzatziki sauce
แม็กซิกน
ั พอร์คแพตตี้ ซอสซาซิค ิ
Fresh cucumber and red tomato (V)
แตงกวาหั่น มะเขือเทศ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spakhetti pesto sauce with mixed veggie and bean soup (V)
ซุปผักรวมกับถั่วและเส ้นสปาเก็ตตีเ้ พสโต ้ซอส (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Indian yellow curry chicken with yellow rice
ข ้าวแกงกระหรีไ
่ ก่แบบอินเดียน

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with pork
ั
ก๋วยเตีย
๋ วหมูสบ

-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

Pumpkin in coconut milk
บวชฟั กทอง

-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 (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken Jalfrazi (Halal food)
ไก่จัลเฟรซี่ (ฮาลาล)

Soup / curry
แกงซุป

Oden
โอเด ้ง

-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 9

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
01 November 2019

Main Western
ตะว ันตก

Marmalad waffle + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ้ ลกลิน
่ แยมส ้ม + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Sausage + Vietnamese pan eggs + fried egg + grilled ham
ฮ็อทด็อก + ไข่กระทะ + ไข่ดาว + แฮมย่าง

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Fried rice with chicken
ข ้าวผัดไก่

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

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu
ั
แกงจืดตาลีงเต ้าหู ้หมูสบ

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

Kedney bean cream soup + Crouton
ซุปครีมถั่วแดง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Mixed fruit salad
สลัดผลไม ้รวม

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลาชุปแป้ งทอด+มันฝรั่งเฟร ้นช์ฟรายทอด
Baked Pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Angel hair with pumpkin and eggs (V)
เส ้นแองเจิล
้ แฮร์ผด
ั ฟั กทองไข่ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken mussaman curry baked with potato
แกงไก่มส
ั มันอบมันฝรั่ ง

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with pork stew soup
ราเมงหมูตน
ุ๋

-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
แอ๊ปเปิ้ ลครั มเบิล
้ +ไอศครีม

-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

Nicoise tuna French salad
สลัดนิซวั ทูน่า

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Korean pizza with veggie and cheese (V)
พิซซ่าอบชีสยืด โคเรียน สไตล์ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Oyakodon rice topping with chicken teriyaki Japanese style
โอยาโกะดัง ข ้าวหน ้าไก่ญป
ี่ น
ุ่

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 ้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 9

Column1

Category

Saturday / ว ันเสาร์
02 November 2019

Main Western
ตะว ันตก

Custard crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปคัสตาร์ด + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Sausage + pepper cheese bacon wrapped + star egg
ฮ็อทด็อก + เบคอนห่อพริกหยวก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stired lotus stem with chinese mushroom (V)
สายบัวผัดเห็ดหอม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Pineapple fried rice
ข ้าวผัดสับปะรด

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

Pork stewed in brown soup
พะโล ้หมู

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

-STARTERSWestern cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก
Salad / สล ัด

-STARTERSBrocoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็ อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า
Tuna salad
สลัดทูน่า

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

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

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Papaya salad rolled (V)
ส ้มตาหลอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with spicy seafood combination
ข ้าวผัดโป๊ ะแตก

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Rice noodles with green curry chicken
ขนมจีน น้ ายาเขียวหวานไก่

-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

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

Spaghetti sausage with fried chili
พาสต ้าผัดพริกแห ้งไส ้กรอกไม่เผ็ด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Fried crispy catfish served with spicy mango salad
ยาปลาดุกฟู

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 9

Column1

Category

Sunday / ว ันอาทิตย์
03 November 2019

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์

28 Oct. - 3 Nov. 2019
Breakfast / อาหารเช้า

Sausage + star egg + Fried dolly fish with herbs
ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว + ปลำดอลลีท
่ อดสมุนไพร

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried tofu with Ginger (V)
เต ้ำหู ้ผัดขิง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Bread sushi
ิ นมปั ง
ซูชข

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

Hot and sour mushroom soup (V)
ต ้มยำเห็ดน้ ำใส (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

Fried minced chicken ball
ไก่บดก ้อนทอด
Baked carrot (V)
แครอทอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Thai fried noodle (V)
ผัดไทย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stewed pork leg on rice
ข ้ำวขำหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Chinese roll noodles soup with chicken
ก๋วยจับไก่น้ ำข ้น

-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

Pork schnitzel
ชนิทเซิลหมู

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir mix veggies (V)
ผัดผักรวมมิตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Steamed squid with lemon sauce
ปลำหมึกนึง่ มะนำว

Soup / curry
แกงซุป

Hot and sour chicken soup (tom yum gai)
ต ้มยำไก่

-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 ้

