
week 13 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

23 November 2020

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western Sandwiches with fried egg + honey + butter  + cereal  + Yogurt

ตะวนัตก แซนวชิไขด่าว + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + fried eggs

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Vegetarian (V) Fried rice (V)

มงัสวริตั ิ ขา้วผัดเจ (มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried rice with chicken

เอเชยีน ขา้วผัดไก่

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

เสน้/กว๋ยเตีย๋ว/น า้ซุป ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

Rice Steamed rice / Pandan custard bread + soy milk

ขา้ว ขา้วสวย / ขนมปังสงัขยา + น ้าเตา้หู ้

Bread / ขนมปงั Bread (V) / ขนมปัง

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

Fruits / ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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

Morning snack / ของวา่งเชา้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS- -STARTERS-

Western cream soup Spinach cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีผักโขม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Salad / สลดั Caesar salad

ซซีารส์ลดั

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Grilled chicken

ตะวนัตก ไกย่า่ง

Mashed potato and baked tomato (V)

มันบด +   มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Stir-fried textured vegetable protine with salted eggs (V)

มงัสวริตั ิ โปรตนีเกษตรผัดไขเ่ค็ม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir-fried squid with salted eggs

เอเชยีน ปลาหมกึผัดไขเ่ค็ม

Soup / Noodle Egg noodles with braised pork

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว บะหมีห่มตูุน๋

-SIDES- -SIDES-

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

Potatoes (V) มนัฝร ัง่ Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยา่งกรอบ + เครือ่งเคยีง

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

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

-DESSERTS- -DESSERTS-

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

Dessert (V) / ขนมหวาน Taro in sweet coconut milk

บวชเผอืก

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้าเปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-
Main Western Stir-fried chicken breast with potato 

ตะวนัตก อกไกผั่ดมันฝร่ัง

Vegetarian (V) Mixed mushroom spicy salad - not too spicy (V)

มงัสวริตั ิ ย าเห็ดรวมไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Asian food Mackerel spicy salad - Not too spicy

เอเชยีน ย าปลาทไูมเ่ผ็ด

Soup / curry Winter melon clear soup with pork balls

แกงซุป ตม้จดืฟักหมกูอ้น

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Rice (V) ขา้วสวย Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์ Salad bar selection (V) สลดับาร์

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

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้าเปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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



week 13 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

24 November 2020

Chicken sandwich club+ honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิคลบัไก ่+ น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausage + fried egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Fried tofu with pepper (V)

เตา้หูท้อดพรกิไทย (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with pepper 

ไกท่อดพรกิไทย

Seaweed soup with pork balls

ซปุสาหร่ายหมกูอ้น

Steamed rice / Minibuns

ขา้วสวย / ซาลาเปาจิว๋

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-

 Pumpkin cream soup + Crouton

ซปุครมีฟักทอง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Corn salad

สลดัขา้วโพด

-MAIN COURSES-

New orleans chicken wings

ปีกไกน่วิออรล์นี

Sweet potato purple cheese balls (V)

ชสีบอลมันมว่ง (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried mixed vegetables (V)

ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried mixed vegetables with pork

ผัดผักรวมหมู

Chinese roll noodles soup with stew chicken

กว๋ยจ๊ับน ้าขน้ไกตุ่น๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Mixed little dumplings in sweet coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Baked pork mexican

หมอูบแม็กซกินั

Stir fried minced mushroom with yellow curry paste (V)

คัว่กลิง้เห็ด (มังสวรัิต)ิ
 

Stir fried minced chicken with yellow curry paste

คัว่กลิง้ไก่

Hang Lay curry with pork

แกงฮงัเลหมู

-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 13 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 / วนัพธุ

25 November 2020

Sushi sandwiches + honey + butter  + cereal  + Yogurt

ซชูขินมปัง + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + fried egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก+ ไขด่าว

Textured vegetable protine in red curry (V)

โปรตนีเกษตรทรงเครือ่ง (มังสวรัิต)ิ

Omelette in red curry paste with pork

ไขเ่จยีวทรงเครือ่งหมู

Pork Tom Yum

ตม้ย ารวมมติรหมู

Steamed rice / Pork dumplings

ขา้วสวย / ขนมจบีหมู

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-

Hot Dog Buns

ฮ็อทด็อกบนั

grilled carrot and asparagus  (V)

แครอทและหน่อไมฝ้ร่ังยา่ง (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried textured vegetable protine with basils  (V)

กะเพราโปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Stir fried minced pork with basil + fried eggs

ผัดกะเพราหมสูบั + ไขด่าว

Ramen with chicken ball

ราเมงน ้าใสลกูชิน้ไก่

-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 rice Gnocchi in coconut milk

ครองแครงกะทสิด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Pork ribs in BBQ sauce

ซีโ่ครงหมอูบซอสบารบ์คิวิ

Mushroom Satay

สะเตะ๊เห็ด

Pork Satay

หมสูะเตะ๊

Hot & spicy soup with chicken and young coconut 

ตม้ย าไกม่ะพรา้วออ่น

-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 13 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

26 November 2020

French toast + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + Sausage + Fried eggs

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Glass noodle spicy salad (V)

ย าวุน้เสน้ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried mixed vegetables with Chinese sweet pork sausages

กนุเชยีงผัดผักรวม

Potato clear soup with pork

แกงจดืมันฝร่ังหมู

Steamed rice / Bread + pandan custard

ขา้วสวย / ขนมปังสงัขยา

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-

Mushroom cream soup + Crouton 

ซปุครมีเห็ด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Coleslaw salad

โคลสลอวส์ลดั

-MAIN COURSES-

Chicken breast in Lemon sauce

อกไกซ่อสเลมอ่น

Boiled pumpkin  (V)

ฟักทองตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Tofu and Shiitake in sweet brown soup (V)

พะโลเ้ตา้หูเ้ห็ดหอม (มังสวรัิต)ิ

Braised chicken and boiled eggs in sweet brown soup

พะโลไ้กตุ่น๋ + ไข่

Glass noodle with Tom Yum soup and pork

กว๋ยเตีย๋ววุน้เสน้หมตูม้ย า

-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

Tapioca pellets in milk tea with fruit salad

สาคชูาไทยฟรุตสลดั

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Spaghetti carbonara

สปาเก็ตตีค้าโบนาร่า

Spaghetti with mushroom sauce (V)

สปาเก็ตตีซ้อสเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Grilled pork with honey

หมยูา่งน ้าผึง้

Chicken coconut soup

ตม้ขา่ไก่

-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 13 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 ์

27 November 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried eggs + bacon

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอน

Textured vegetabel protine in red curry

พะแนงโปรตนีเกษตร

Panang red curry with fried eggs

พะแนงไขด่าว

Clear soup with glass noodle and minced pork

ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

Steamed rice / Hot soy milk + Chinese fritters

ขา้วสวย / น ้าเตา้หูท้รงเครือ่ง + 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-

Cauliflower cream soup + Crouton 

ซปุครมีดอกกะหล า่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Pumpkin in red curry (V)

แกงฟักทอง (มังสวรัิต)ิ

Pumpkin red curry with chicken

แกงฟักทองไก่

Sukiyaki with pork

สกุีห้มู

-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

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Tuna and quinoa salad

สลดัทนู่าควนัิว

Mushroom spicy salad (V)

ย าเห็ดแซบ่ (มังสวรัิต)ิ

Crispy chicken spicy salad

ย าไกแ่ซบ่

Green curry with pork

แกงเขยีวหวานหมู

-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 13 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 ์ Column8

28 November 2020

Tuna sandwich + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Grilled bacon + sausage + star egg

เบคอนยา่งกรอบ + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Grilled textured vegetable protine + sticky rice (V)

ขา้วเหนยีว + หมทูอดเจ (มังสวรัิต)ิ

grilled pork + sticky rice

หมยูา่ง + ขา้วเหนยีว

Clear soup with rasdish and pork ribs

ตม้จดืหัวไชเทา้กระดกูหมู

Steamed rice / pork dumplings

ขา้วสวย / ขนมจบีหมู

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)ิ

Steamed textured vegetable protine with lime garlic and chilli sauce   (V)

โปรตนีเกษตรนึง่มะนาว (มังสวรัิต)ิ

Steamed chicken with lime garlic and chilli sauce 

ไกน่ึง่มะนาว

Pork dumplings in clear 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

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Pork chop with apple sauce

พอรค์ชอปกบัซอสแอป๊เป้ิล

Mixed vegetable Sushi (V)

ซชูผัิกรวม (มังสวรัิต)ิ

Spicy salad with fried eggs

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 13 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

29 November 2020

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว + แฮมยา่งกรอบ

Hainanese mushroom rice (V)

ขา้วมันเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Hainanese chicken rice

ขา้วมันไก่

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต าลงีเตา้หูห้มสูบั

Steamed rice / Pandan Soy milk + Chinese fritters

ขา้วสวย / น ้าเตา้หูใ้บเตย + 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-

 Tomato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเชอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Avocado sald

สลดัอโวคาโด

-MAIN COURSES-

Minced pork ball steak with yellow curry paste

สเต็กหมบูดซอสคัว่คลิง้

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Straw mushroom Tom Yum (V)

ตม้ย าเห็ดฟาง (มังสวรัิต)ิ

fish Tom Yum

ตม้ย าปลา

Boat noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วเรอืหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มันฝร่ังอบยา่ง + 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

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Tonkatsu fried pork

หมทูอดทงคตัสึ

stir-fried spicy instant noodles

มามา่ผัดขีเ้มา (มังสวรัิต)ิ

stir-fried spicy instant noodles with chicken

มามา่ผัดขีเ้มาไก่

Chinese vegetable stew with sreaky pork

ตม้จับฉ่ายสามชัน้

-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 ้



          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

23-11-20 24-11-20 25-11-20 26-11-20 27-11-20

Grilled Chicken New orlean chicken wings Sausage baguehttes Chicken breast in lemon sauce Fried battered fish + French Fries

ไกย่า่ง ปีกไกน่วิออรล์นี ฮอทดอ๊กบนั อกไกซ่อสเลมอ่น ปลาดอลลีท่อด + เฟรนชฟ์รายส์

Stir-dried squid with salted eggs
Purple sweet potato cheese balls 

+ omeltte
Pork Tonkatsu

Fried Chinese sweet pork 

sausages
Pork Pad Tai

ปลาหมกึผดัไขเ่ค็ม ชสีบอลมนัมว่ง + ไขเ่จยีว หมทูงคตัส ึ กนุเชยีงทอด ผดัไทหมู

Spinach cream soup Pumpkin cream soup Carrot cream soup Mushroom cream soup Cauliflower cream soup

ซุปครมีผกัโขม ซุปครมีฟกัทอง ซุปครมีแครอท ซุปครมีเห็ด ซุปครมีดอกกะหล า่

Penne Stir-fried macaroni Stir-fried pasta with eggs Spagehtti carbonara Steamed crab sticks

ผดัเพนเน่ มกักะโรนผีดั ผดัพาสตา้ใสไ่ข่ สปาเก็ตตีค้ารโ์บนารา่ ปอูดั

Vegetables as a side dish Vegetables as a side dish Vegetables as a side dish Vegetables as a side dish Vegetables as a side dish 

ผกัเคยีง ผกัเคยีง ผกัเคยีง ผกัเคยีง ผกัเคยีง

Steamed rice Steamed rice Steamed rice Steamed rice Steamed rice

ขา้วสวย ขา้วสวย ขา้วสวย ขา้วสวย ขา้วสวย

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

สลดับาร ์ สลดับาร ์ สลดับาร ์ สลดับาร ์ สลดับาร ์

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล
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