
WEEK 15 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

09 December 2019

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Baked egg in bacon + sausage + star egg

 ไขถ่ว้ยพันเบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Chinese style eggplant stir-fry with bean sauce  (V)

มงัสวริตั ิ มะเขอืยำวผัดน ้ำมันพรกิถ่ัวด ำเสฉวน (มังสวรัิต)ิ

Asian food Garlic fried rice

เอเชยีน ขำ้วผัดกระเทยีม

Pasta / Noodle / Soup Clear soup with glass noodle and minced pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

Rice / ขา้ว Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread / ขนมปงั Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar / สลดับาร ์ Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Fruits / ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Morning snack / ของวา่งเชา้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS- -STARTERS-

Western cream soup Carrot cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีแครอบ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Corn salad

สลดัขำ้วโพด

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Pork Cordon Bleu

ตะวนัตก หมกูอรด์องเบลอ (หมหูอ่ชสี)

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Thai fried crispy noodle  (V)

มงัสวริตั ิ ผัดไทยเกี๊ยวกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Asian food Chicken and lemon grass soup with mushrooms

เอเชยีน ตม้ย ำไก่

Soup / Noodle Noodles with stewed pork soup

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋วหมตูุน๋

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Potatoes (V) มนัฝร ัง่ Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Rice (V) ขา้ว Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์ Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS- -DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Dessert (V) / ขนมหวาน Roti with mixed fruit

โรตผีลไมร้วม

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้ำเปลำ่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Meatball with spinach mashed potatoes

ตะวนัตก มทีบอลกับมันบดผักโขม

Vegetarian (V) Spicy fried mushroom (V)

มงัสวริตั ิ ผัดฉ่ำเห็ดรวม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Crispy shrimp tempura

เอเชยีน เทมปรุะกุง้

Soup / curry Sour and spicy smoked dry fish soup 

แกงซุป ตม้โคลง้ปลำกรอบ

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Rice (V) ขา้วสวย Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์ Salad bar selection (V) สลดับำร์

Fruits (V)  ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้ำเปลำ่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 15 Column1 Category Column2

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

10 December 2019

Banana rolled sandwich + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิโรลกลว้ยหอม + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Eggs baked in hash browns + sausage + fried egg

ไขด่ำวบนแฮชบรำว + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Stir-fried mixed veggies (V)

ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Fried noodle with pork

ผัดซอีิ๊วหมู

Winter melon soup with chicken

ตม้จดืฟักไก่

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-

Tomato cream soup + Crouton

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Coleslaw

โคลสลอว ์สลดักะหล ำ่ปลี

-MAIN COURSES-

Baked pork mexican

หมอูบแม็กซกิัน

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวำงตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Macaroni spinach cheese (V)

มักกะโรนผัีกโขมชสี (มังสวรัิต)ิ

Rice noodles with curried fish sauce

ขนมจนี น ้ำยำปลำไมเ่ผ็ด

Noodles with boiled chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่กี

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Waffle whipped cream and mixed fruit

วำฟเฟิลไสท้ะลกั

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Fried chicken

ไกท่อดเกลอื

Spaghetti cabonara (V)

สปำเก็ตตีค้ำโบนำรำ่ (มังสวรัิต)ิ

Stir-minced pork and tofu with sauce

เตำ้หูผั้ดหมสูบัน ้ำมันหอย

Thai spicy mixed vegetable soup with prawns 

แกงเลยีงกุง้สด

-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 15 Column1 Category Column2

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

11 December 2019

Orange pancake + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แพนเคก้กลิน่สม้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped cabbage + sausage + fried egg

เบคอนมว้นกะหล ำ่ปล ี+ ฮ็อทด็อก+ ไขด่ำว

Pasta sesame sauce (V)

พำสตำ้ซอสงำ (มังสวรัิต)ิ

American fried rice

ขำ้วผัดอเมรกิัน

Clear soup with fish ball

แกงจดืลกูชิน้ปลำ

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-

Pumpkin cream soup + Crouton 

ซปุครมีฟักทอง+ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Thai Isan sausage and gravy

ไสก้รอกอสีำนแยกน ้ำเกรวี่

Baked eggplant (V)

มะเขอืยำวเผำ (มังสวรัิต)ิ

Less spicy spakhetti   (V)

สปำเก็ตตีข้ ีเ้มำ ไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Roasted red pork in sauce with rice

ขำ้วหมแูดง

Pink flat noodles

เย็นตำโฟ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Banana crepes

เครปเย็นกลว้ยหอม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Penne tuna salad

เพนเน่ทนู่ำสลดั

Chayote leaves in bean sauce (V)

ผัดยอดมะระหวำน (มังสวรัิต)ิ

Boiled pork with lime garlic and chili sauce

หมมูะนำว

Thai chicken coconut soup

ตม้ขำ่ไก่

-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 15 Column1 Category Column2

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

12 December 2019

Bolona crepe + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เครปโบโลน่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

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

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + ไขม่ว้นทนู่าขา้วโพดมายองเนส

Stir fried Chinese morning glory (V)

ผัดผักบุง้ไฟแดง (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with pork

ขา้วผัดหมู

Stuffed cucumber minced pork soup

แกงจดืแตงกวายดัไสห้มสูบั

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

Carrot salad

สลดัแครอท

-MAIN COURSES-

Roasted chicken

ไกย่า่ง

Fresh cucumber and red tomato (V)

แตงกวาหัน่ มะเขอืเทศ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried textured vegetable protein in Curry Powder(V)

โปรตนีเกษตรผัดผงกะหรี ่ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad with crispy omlette

สม้ต า + ไขฟู่

Fried noodle with pork and broccoli

กว๋ยเตีย๋วราดหนา้

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยา่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Sweet-noodles in coconut milk

สลิม่น ้ากะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Grilled pork in tomato sauce

หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Oven baked egg plants with cheese (V)

มะเขอืยาวอบชสี (มังสวรัิต)ิ

Steamed fish + seafood paste + boiled veggies

ปลานึง่ จิม้น ้าจิม้ซฟีู้ด ผักตม้

Sour curry with vegetable omelet

แกงสม้ไขท่อด

-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 15 Column1 Category Column2

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 ์

13 December 2019

Sandwich roll with tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิโรลทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stir-fried sayate with salted soya bean (V)

ผัดยอดมะระ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk

ผัดหมีก่ะท ิ สชีมพู

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต าลงีเตา้หูห้มสูบั

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-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Turkey + Gravy + Cranberry & Apple sauce

ไกง่วง + เกรวี ่ +  แครนเบอรรี ่ และ แอป๊เป้ิลซอส

Porkball with Paxo Sage&Onion stuffing mix

พอรค์บอลทรงเครือ่งดว้ยพาโซ

Stuffed sweet peppers with Paxo sage&onion stuffing mix (V)

พรกิหวานอบทรงเครือ่งดว้ยพาโซ (มังสวรัิต)ิ

Roast pork Joint with crackle

หมอูบกรอบแบบอังกฤษ

Roast chicken and clear soup

ไกย่า่ง และ น ้าซปุใส

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Roast potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝานชิน้ใหญ ่ + เครือ่งเคยีง

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Apple crumble + Ice cream + Whipping cream

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมี + วปิป้ิงครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Spaghetti sausage with fried chili

พาสตา้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกไมเ่ผ็ด

Steamed egg with milk and spinach (V)

ไขตุ่น๋นมสดกับผักปวยเลง้ (มังสวรัิต)ิ

Chinese sausage spicy salad

ย ากนุเชยีง

Hot and Spicy Soup with Pork Ribs

ตม้แซบ่กระดกูออ่น

-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 ้
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