WEEK 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Monday / ว ันจ ันทร์
16 March 2020

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Baked egg in bacon + sausage + star egg
ไข่ถ ้วยพันเบคอน
+ ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried dice potato, carrot, tofu with butter (V)
มันฝรั่ง+แครอท+เต ้ำหู ้ หัน
๋ เต๋ำผัดเนยเทียม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with tuna
ข ้ำวผัดปลำทูน่ำหลำกสี

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

Clear soup with seaweed and minced pork
ต ้มจืดสำหร่ำย

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

Coleslaw
โคลสลอว์ สลัดกะหลำ่ ปลี

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork steak with garlic and pepper
สเต็กหมูกระเทียมพริกไทย
Baked broccoli and carrots (V)
บร็อคโคลี่ และแครอท อบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

พำสต ้ำซอสมะเขือเทศใส่ก ้ำนคะน ้ำ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Traditional hot and sour soup with chicken
ต ้มยำไก่ไม่เผ็ด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with pork
ั
ก๋วยเตีย
๋ วหมูสบ

Tomato Pesto Pasta with sautéed kale (V)

-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

Mixed cendol in coconut milk
รวมมิตร

-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

Pork Cordon Bleu
หมูกอร์ดองเบลอ (หมูหอ
่ ชีส)

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pizza pumpkin (V)
พิซซ่ำฟั กทอง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Crispy leaf fish salad
ยำปลำสลิด

Soup / curry
แกงซุป

Red curry with roasted duck
แกงเผ็ดเป็ ดย่ำง

-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 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
17 March 2020

Main Western
ตะว ันตก

Rolled sandwich + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนวิชม ้วนแฮมปูอัดชีส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon wrapped chicken + sausage + fried egg
เบคอนห่อไก่ + ฮ็อทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fusilli and Tofu with sweet sauce (V)
ิ ผ
ฟูซล
ี่ ัดเต ้ำหู ้ลูกเขย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried mix veggies with shrimp
ผัดผักรวมกุ ้งเห็ด

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

Potato clear curry with pork
แกงจืดมันฝรั่งหมู

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

Chicken steak
สเต็กไก่
Baked pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir broccili and carrot with cashew nut (V)
ผัดบร็อคโคลีห
่ น
ั่ เต๋ำใส่แครอทหัน
่ เต๋ำและมะม่วงหิมพำนต์ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir kale with chrispy pork
ผัดคะน ้ำหมูกรอบ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodle in miso soup with chicken
ก๋วยเตีย
๋ วน้ ำใสซุปมิโซะไก่

-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

Grass jelly
เฉำก๊วย

-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

Baked pork mexican
หมูอบแม็กซิกัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Less spicy spakhetti (V)
สปำเก็ตตีข
้ เี้ มำ ไม่เผ็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried chicken with red curry paste (Chu Chee Kai)
ฉู่ฉอ
ี่ กไก่

Soup / curry
แกงซุป

Prawn spicy soup
ต ้มยำกุ ้งน้ ำใส

-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 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
18 March 2020

Main Western
ตะว ันตก

English muffin + honey + butter + cereal + Yogurt
อิงลิชมัฟฟิ น + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon wrapped sausage + fried egg
เบคอนห่อฮ็อทด็อก
+ ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spaghetti with Pumpkin Spinach (V)
สปำเกตตีผัดฟั กทองผักโขม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried veggies with slice fried egg
ผัดผักไข่ซอยศรีรำชำ

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 + 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
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรั่งเศส + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Cashew nut salad
สลัดมะม่วงหิมพำนต์

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Coconut lime chicken
อกไก่รำดซอสกะทิเลมอน
Baked chickpeas (V)
มะเขือเทศอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

ยำรวมแอ๊ปเปิ้ ลใส่ก ้ำนคะน ้ำ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried black pepper pork
หมูผัดพริกไทยดำไม่เผ็ด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Chinese roll noodles soup with chicken
ก๋วยจับไก่น้ ำข ้น

Carrot Apple & Kale Salad (V)

-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

Thai syle crepe
ขนมเบือ
้ งกรอบ

-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

Grilled chicken with Sriracha sauce
ไก่อบซอสศรีรำชำ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tofu & mushroom Thai salad (V)
ลำบเต ้ำหู ้เห็ดกรอบ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried fish with sweet chili sauce
ปลำทอดรำดพริกเปรีย
้ วหวำนไม่เผ็ด

Soup / curry
แกงซุป

Hot pot and pork with clear soup
แจ๋วฮ ้อนหมู

-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 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
19 March 2020

Main Western
ตะว ันตก

Fried Waffle potato + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ลมันฝรั่งทอด + 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

Fried Broccoli in soy sauce (V)
บล็อคโคลีผ
่ ัดซอส (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Deep fried fish pasty
ทอดมันปลา

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

Carrot cream soup + Crouton
ซุปครีมแครอท + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Japanese salad
สลัดญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Thai Isan sausage with gravy
ไส ้กรอกอีสานและน้ าเกรวี่
Boiled gourd and bok choy (V)
บวบและผักกวางตุ ้งต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried corn and basil (V)
ผัดกระเพราข ้าวโพดทอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with spicy seafood combination
ข ้าวผัดโป๊ ะแตก

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with tofuball(V)
้ เต ้าหู ้ (มังสวิรัต)ิ
ราเมงน้ าใสลูกชิน

-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

Crepe with fruit jam and wipping cream
เครปแยมผลไม ้วิปปิ้ งครีม

-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

Baked Chicken with Teriyaki Sauce
อกไก่ราดซอสงาเทริยากิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Veggies shushi + Crispy mushroom tempura (V)
ิ ักรวม + เทมปุระเห็ดกรอบ (มังสวิรัต)ิ
ซูชผ

Asian food
เอเชียน

Japanese Curry with pork
แกงกะหรีญ
่ ป
ี่ นใส่
ุ่
หมู

Soup / curry
แกงซุป

Miso soup
ซุปมิโซะ

-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 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
20 March 2020

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

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

Asian food
เอเชียน

Stir fried brest chicken with ginger
อกไก่ผัดขิง

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

Pork stewed in brown soup
พะโล ้หมู

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
ซุปครีมบร็อคโคลี่
+ 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 (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Curry-fried mushroom (V)
ฉุฉ
่ เี่ ห็ดทอดกรอบ (ม ังสวิร ัติ)

Asian food
เอเชียน

Rice noodles with red curry chicken
ขนมจีนน้ ายาไก่ไม่เผ็ด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pink flat noodles
เย็นตาโฟ

-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 ลครัมเบิล
้ +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

Mexican pork patties with Tzatziki sauce
แม็กซิกันพอร์คแพตตี้ ซอสซาซิค ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Maxican rolled salad and mushroom (V)
แม็กซิกันสลัดโรลใส่เห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Savoury Curry with chicken
แพนงไก่

Soup / curry
แกงซุป

Clear soup
แกงจืดฟั ก

-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 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Saturday / ว ันเสาร์
21 March 2020

Main Western
ตะว ันตก

Custard crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปคัสตาร์ด + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
pan fried egg with topping + sausage + star egg
ไข่กระทะ+ ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir glass noodle with mushroom+corn (V)
ผัดวุ ้นเส ้นเห็ดรวมข ้าวโพด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried noodle with pork
ผัดซีอวิ๊ หมู

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

Thai coconut curry of lotus stems
แกงกะทิสายบัว (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

Kedney bean cream soup + Crouton
ซุปครีมถัว่ แดง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Tuna salad
สลัดทูน่า

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Deep fried pork gochujung Korean spicy
หมูทอดซอสโคชูจงั
Boild corn (V)
ข ้าวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Yakisoba with mix veggies (V)
ผัดยากิโซบะรวมผัก (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Boiled pork with lime garlic and chili sauce
ไก่นงึ่ มะนาว

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pork wanton soup
เกี๊ ยวน้ าหมู

-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

Ice cream
ไอศครีม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Melon juice (V) / น้ าเมล่อน

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork chop with apple sauce
พอร์คชอปกับซอสแอ๊ปเปิ้ ล

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)
โพเลนต ้าเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Spicy salad with fried egg
ยาไข่ดาว

Soup / curry
แกงซุป

Stewed chicken soup Chinese style
ไก่ตน
ุ๋ ยาจีน

-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 25
Breakfast / อาหารเช้า

Column1

Category

Sunday / ว ันอาทิตย์
22 March 2020

Main Western
ตะว ันตก

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

Stired mixed mushroom with sauce (V)
ผัดรวมเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried noodle with coconut milk
ผัดหมีก
่ ะทิ สีชมพู

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

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu
ั
แกงจืดตำลีงเต ้ำหู ้หมูสบ

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

Minced pork ball steak with yellow curry paste
สเต็กหมูบดซอสคัว่ คลิง้
Baked carrot (V)
แครอทอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Papaya salad rolled (V)
ส ้มตำหลอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

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

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Sukiyaki mixed veggie with pork
สุกห
ี้ มู

-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

Ice cream
ไอศครีม

-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

Meatball with spinach mashed potatoes
มีทบอลกับมันบดผักโขม

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Angel hair with black & sweet pepper (V)
เส ้นแองเจิล
้ แฮร์ผัดพริกไทยดำ+พริกหวำน (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried squid with salted egg
ปลำหมึกผัดไข่เค็ม

Soup / curry
แกงซุป

Thai mixed vegetable soup with chicken
แกงเลียงไก่

-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 ้

