
WEEK 25 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 ์

16 March 2020

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Baked egg in bacon + sausage + star egg

ไขถ่ว้ยพันเบคอน  + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir fried dice potato, carrot, tofu with butter (V)

มันฝร่ัง+แครอท+เตำ้หู ้ หัน๋เตำ๋ผัดเนยเทยีม (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with tuna

ขำ้วผัดปลำทนู่ำหลำกสี

Clear soup with seaweed and minced pork 

ตม้จดืสำหรำ่ย

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

Coleslaw

โคลสลอว ์ สลดักะหล ำ่ปล ี

-MAIN COURSES-

Pork steak with garlic and pepper

สเต็กหมกูระเทยีมพรกิไทย

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่ และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Tomato Pesto Pasta with sautéed kale  (V)

พำสตำ้ซอสมะเขอืเทศใสก่ำ้นคะนำ้ (มังสวรัิต)ิ

Traditional hot and sour soup with chicken

ตม้ย ำไกไ่มเ่ผ็ด

Noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Fried Crinkle cut potato  + side dish (V)

มันฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + 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

Pandan juice (V) / น ้ำใบเตย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork Cordon Bleu

หมกูอรด์องเบลอ (หมหูอ่ชสี)

Pizza pumpkin (V)

พซิซำ่ฟักทอง (มังสวรัิต)ิ

Crispy leaf fish salad

ย ำปลำสลดิ

Red curry with roasted duck

แกงเผ็ดเป็ดยำ่ง

-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 25 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

17 March 2020

Rolled sandwich + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิมว้นแฮมปอูัดชสี + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon wrapped chicken + sausage + fried egg

 เบคอนหอ่ไก ่ + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Fusilli and Tofu with sweet sauce (V)

ฟซูลิีผั่ดเตำ้หูล้กูเขย (มังสวรัิต)ิ

Stir fried mix veggies with shrimp

ผัดผักรวมกุง้เห็ด

Potato clear curry with pork

แกงจดืมันฝร่ังหมู

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

ซปุฟักทองกับโยเกริต์ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Corn salad

สลดัขำ้วโพด

-MAIN COURSES-

Chicken steak

สเต็กไก่

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir broccili and carrot with cashew nut  (V)

ผัดบร็อคโคลีห่ัน่เตำ๋ใสแ่ครอทหัน่เตำ๋และมะมว่งหมิพำนต์ (มังสวรัิต)ิ

Stir kale with chrispy pork

ผัดคะนำ้หมกูรอบ

Noodle in miso soup with chicken

กว๋ยเตีย๋วน ้ำใสซปุมโิซะไก่

-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

Grass jelly 

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Bael fruit herbal drink (V) / น ้ำมะตมู

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Baked pork mexican

หมอูบแม็กซกิัน

Less spicy spakhetti   (V)

สปำเก็ตตีข้ ีเ้มำ ไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with red curry paste (Chu Chee Kai)

ฉู่ฉีอ่กไก่

Prawn spicy soup

ตม้ย ำกุง้น ้ำใส

-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 25 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

18 March 2020

English muffin + honey + butter  + cereal  + Yogurt

องิลชิมัฟฟิน + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped sausage + fried egg

เบคอนหอ่ฮ็อทด็อก  + ไขด่ำว

Spaghetti with Pumpkin Spinach (V)

สปำเกตตผัีดฟักทองผักโขม (มังสวรัิต)ิ

Stir fried veggies with slice fried egg

ผัดผักไขซ่อยศรรีำชำ

Winter melon soup withchicken

ตม้จดืฟักไก่

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

Cashew nut salad

สลดัมะมว่งหมิพำนต์

-MAIN COURSES-

Coconut lime chicken

อกไกร่ำดซอสกะทเิลมอน

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Carrot Apple & Kale Salad (V)

ย ำรวมแอป๊เป้ิลใสก่ำ้นคะนำ้ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried black pepper pork

หมผัูดพรกิไทยด ำไมเ่ผ็ด

Chinese roll noodles soup with chicken 

กว๋ยจับไกน่ ้ำขน้

-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

Thai syle crepe

ขนมเบือ้งกรอบ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Roselle juice(V) / น ้ำกระเจี๊ยบ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Grilled chicken with Sriracha sauce

ไกอ่บซอสศรรีำชำ

Tofu & mushroom Thai salad (V)

ลำบเตำ้หูเ้ห็ดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Fried fish with sweet chili sauce 

ปลำทอดรำดพรกิเปรีย้วหวำนไมเ่ผ็ด

Hot pot and pork with clear soup

แจว๋ฮอ้นหมู

-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 25 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

19 March 2020

Fried Waffle potato + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิลมันฝร่ังทอด + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

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

 ไขม่ว้นทนู่าขา้วโพดมายองเนส + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Fried Broccoli in soy sauce (V)

บล็อคโคลีผั่ดซอส (มังสวรัิต)ิ

Deep fried fish pasty

ทอดมันปลา

Clear soup with glass noodle and minced pork

ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

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-

Thai Isan sausage with gravy

ไสก้รอกอสีานและน ้าเกรวี่

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวางตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried corn and basil  (V)

ผัดกระเพราขา้วโพดทอด (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with spicy seafood combination

ขา้วผัดโป๊ะแตก

Ramen with tofuball(V)

ราเมงน ้าใสลกูชิน้เตา้หู ้ (มังสวรัิต)ิ

-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

Crepe with fruit jam and wipping cream

เครปแยมผลไมว้ปิป้ิงครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น ้าบว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Baked Chicken with Teriyaki Sauce

อกไกร่าดซอสงาเทรยิากิ

Veggies shushi  + Crispy mushroom tempura (V)

ซชูผัิกรวม +   เทมปรุะเห็ดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Japanese Curry with pork

แกงกะหรีญ่ีปุ่่ นใสห่มู

Miso soup

ซปุมโิซะ

-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 25 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 ์

20 March 2020

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มังสวรัิต)ิ

Stir fried brest chicken with ginger 

อกไกผั่ดขงิ

Pork stewed in brown soup

พะโลห้มู

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

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Curry-fried mushroom (V)

ฉุฉ่ีเ่ห็ดทอดกรอบ (มงัสวริตั)ิ

Rice noodles with red curry chicken 

ขนมจนีน ้ายาไกไ่มเ่ผ็ด

Pink flat noodles

เย็นตาโฟ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝานชิน้แบน + 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-

Mexican pork patties with Tzatziki sauce

แม็กซกิันพอรค์แพตตี ้ ซอสซาซคิิ

Maxican rolled salad and mushroom  (V)

แม็กซกิันสลดัโรลใสเ่ห็ด (มังสวรัิต)ิ

Savoury Curry with chicken

แพนงไก่

Clear soup

แกงจดืฟัก

-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 25 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 ์

21 March 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

pan fried egg with topping + sausage + star egg

ไขก่ระทะ+ ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir glass noodle with mushroom+corn (V)

ผัดวุน้เสน้เห็ดรวมขา้วโพด (มังสวรัิต)ิ

Fried noodle with pork

ผัดซอีิ๊วหมู

Thai coconut curry of lotus stems

แกงกะทสิายบัว (มังสวรัิต)ิ

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-

Kedney bean cream soup + Crouton 

ซปุครมีถ่ัวแดง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Tuna salad

สลดัทนู่า

-MAIN COURSES-

Deep fried pork gochujung Korean spicy

หมทูอดซอสโคชจัูง

Boild corn (V)

ขา้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Yakisoba with mix veggies (V)

ผัดยากโิซบะรวมผัก (มังสวรัิต)ิ

Boiled pork with lime garlic and chili sauce 

ไกน่ึง่มะนาว

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้าหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Ice cream

ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้าเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pork chop with apple sauce

พอรค์ชอปกับซอสแอป๊เป้ิล

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)

โพเลนตา้เห็ด (มังสวรัิต)ิ

Spicy salad with fried egg

ย าไขด่าว

Stewed chicken soup Chinese style

ไกตุ่น๋ยาจนี

-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 25 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

22 March 2020

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Stired mixed mushroom with sauce (V)

ผัดรวมเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk

ผัดหมีก่ะท ิ สชีมพู

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต ำลงีเตำ้หูห้มสูบั

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-

 Spinach cream soup + Crouton 

ซปุครมีผักโขม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cucumber salad

สลดัแตงกวำ

-MAIN COURSES-

Minced pork ball steak with yellow curry paste

สเต็กหมบูดซอสคัว่คลิง้

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad rolled (V)

สม้ต ำหลอด (มังสวรัิต)ิ

Hot & spicy soup with chicken and young coconut 

ตม้ย ำไกม่ะพรำ้วออ่น

Sukiyaki mixed veggie with pork

สกุีห้มู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มันฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Ice cream

ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Meatball with spinach mashed potatoes

มทีบอลกับมันบดผักโขม

Angel hair with black & sweet pepper (V)

เสน้แองเจิล้แฮรผั์ดพรกิไทยด ำ+พรกิหวำน (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with salted egg

ปลำหมกึผัดไขเ่ค็ม

Thai mixed vegetable soup with chicken

แกงเลยีงไก่

-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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