
week 21 Column1 Category Monday / วนัจนัทร ์

08 February 2021

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) Stir-fried mix vegetables with textured vegetable protine (V)

มงัสวริตั ิ ผัดผักรวมโปรตนีเกษตร (มงัสวรัิต)ิ

Asian food Stir-fried mix vegetable with chicken

เอเชยีน ผัดผักรวมไก่

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 Fried chicken drumsticks

ตะวนัตก น่องไกท่อด

Mashed potato and baked tomato (V)

มนับด +   มะเขอืเทศอบ (มงัสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Stir-fried tofu with kimchi (V)

มงัสวริตั ิ เตา้หูผั้ดกมิจ ิ(มงัสวรัิต)ิ

Asian food Stir-fried kimchi with pork

เอเชยีน หมผัูดกมิจิ

Soup / Noodle Egg noodles with braised pork + Crispi pork rind

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว บะหมีห่มตูุน๋ + แคปหมู

-SIDES- -SIDES-

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

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

มนัฝร่ังยา่งกรอบ + 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 อกไกผั่ดมนัฝร่ัง

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

มงัสวริตั ิ ย าเห็ดรวมไมเ่ผ็ด (มงัสวรัิต)ิ

Asian food Glass noodles spicy salad with Vietnamese pork sausages

เอเชยีน ย าวุน้เสน้หมยูอ

Soup / curry Saefood Tom Yum

แกงซุป ตม้ย ารวมมติรทะเล

-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 21 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

09 February 2021

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 (มงัสวรัิต)ิ

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 drumsticks

น่องไกน่วิออรล์นี

Sweet potato purple cheese balls (V)

ชสีบอลมนัมว่ง (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried kale (V)

คะนา้ผัด (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried kale with crispy pork

คะนา้ผัดหมกูรอบ

Chinese roll noodles soup with stew chicken

กว๋ยจ๊ับน ้าขน้ไกตุ่น๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มนัฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Colorful noodles in sweet coconut milk 

ซา่หริม่

-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 textured vegetable protine (V)

ขา้วผัดตม้ย าโปรตนีเกษตร (มงัสวรัิต)ิ
 

Fried Tom Yum rice with chicken

ขา้มผัดตม้ย าไก่

Tom Yum with pork ribs

ตม้แซบ่กระดกูหมู

-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 21 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

10 February 2021

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 (มงัสวรัิต)ิ

Omelette in red curry paste with pork

ไขเ่จยีวทรงเครือ่งหมู

Bamboo shoot clear soup with pork tendor

ตม้จดืหน่อไมห้มเูอ็นแกว้

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 (มงัสวรัิต)ิ

Textured vegetable protine spicy salad  (V)

ย าโปรตนีเกษตรแซบ่ (มงัสวรัิต)ิ

Fried breaded chicken spicy salad 

ย าไกแ่ซบ่

Ramen with pork ball

ราเมงน ้าใสลกูชิน้หมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มนัฝร่ังยา่งกรอบ +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

Spicy curry with grilled chicken

แกงเผ็ดไกย่า่ง

-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 21 Column1 Category Column2Column4Column5 Thursday / วนัพฤหสับดี

11 February 2021

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

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + Sausage + Fried eggs

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Stir-fried mixed vegetables (V)

มงัสวริตั ิ ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir-fried mixed vegetables with Chinese sweet pork sausages

เอเชยีน กนุเชยีงผัดผักรวม

Pasta/Noodle/Soup Potato clear soup with pork

เสน้/กว๋ยเตีย๋ว/น า้ซุป แกงจดืมันฝร่ังหมู

Rice Steamed rice / Bread + pandan custard

ขา้ว ขำ้วสวย / ขนมปังสงัขยำ

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 Mushroom cream soup + Crouton 

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีเห็ด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Coleslaw salad

โคลสลอวส์ลดั

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Chicken breast in Lemon sauce

ตะวนัตก อกไกซ่อสเลมอ่น

Boiled pumpkin  (V)

ฟักทองตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Tofu and Shiitake in sweet brown soup (V)

มงัสวริตั ิ พะโลเ้ตำ้หูเ้ห็ดหอม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Braised pork and boiled eggs in sweet brown soup

เอเชยีน พะโลห้มตูุน๋ + ไข่

Soup / Noodle Glass noodle with Tom Yum soup and pork

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋ววุน้เสน้หมตูม้ย ำ

-SIDES- -SIDES-

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

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

มันฝร่ังยำ่งกรอบ +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 Tapioca pellets in milk tea with fruit salad

สำคชูำไทยฟรุตสลดั

-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 Spaghetti carbonara

ตะวนัตก สปำเก็ตตีค้ำโบนำร่ำ

Vegetarian (V) Spaghetti with mushroom sauce (V)

มงัสวริตั ิ สปำเก็ตตีซ้อสเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Asian food Grilled pork with honey

เอเชยีน หมยูำ่งน ้ำผึง้

Soup / curry Chicken coconut soup

แกงซุป ตม้ขำ่ไก่

-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 21 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 ์

12 February 2021

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 (V)

พะแนงโปรตนีเกษตร (มงัสวรัิต)ิ

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-

Chinese buns + Sweet sour fried pork

ซาลาเปา + หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried Hokkien noodles (V)

ผัดหมีฮ่กเกี๊ยน (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried Hokkien noodles with chicken

ผัดหมีฮ่กเกี๊ยนไก่

Pork dumplings soup

เกี๊ยวน ้าหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มนัฝร่ังอบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Mini dumplings in syrup

ขนมอี๋

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-
Battered fish

ปลาชบุแป้งทอด

Mushroom spicy salad (V)

ย าเห็ดแซบ่ (มงัสวรัิต)ิ

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 21 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

13 February 2021

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 (มงัสวรัิต)ิ

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 (มงัสวรัิต)ิ

Sweet sour stir with tofu

ผัดเปรีย้วหวานเตา้หู ้

Sweet sour stir with pork

ผัดเปรีย้วหวานหมู

Flat noodles in stiky soup and chicken

ราดหนา้เสน้ใหญไ่ก่

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + 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 (มงัสวรัิต)ิ

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 21 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

14 February 2021

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว + แฮมยา่งกรอบ

Stir-fried morning glory (V)

ผัดผักบุง้ (มงัสวรัิต)ิ

Hainanese chicken rice

ขา้วมนัไก่

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-

Fried chicken drumsticks

ไกท่อด

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มงัสวรัิต)ิ

Enokitake mushroom Tom Yum with textured vegetable protine(V)

ตม้ย าเห็ดเข็มทองโปรตนีเกษตร (มงัสวรัิต)ิ

Sour spicy smoked dry fish soup

ตม้โคลง้ปลาชอ่น

Boat noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วเรอืหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มนัฝร่ังอบยา่ง + 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 (มงัสวรัิต)ิ

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

08-02-21 09-02-21 10-02-21 11-02-21 12-02-21

Fried chicken drumsticks New orleans chicken drumsticks Hot dog buns Chicken breast in lemon sauce Fried pork in sweet-sour sauce

นอ่งไกท่อด นอ่งไกน่วิออรล์นี ฮอทด็อกบนั อกไกซ่อสเลมอ่น หมทูอดซอสเปรีย้วหวาน

Omelette Steamed eggs Fried breaded pork Briased pork in brown soup Hokkian noodles

ไขเ่จยีว ไขตุ๋น๋ หมชุูบแป้งทอด พะโลห้มตูุน๋ ผดัหมีฮ่กเกีย้น

Spinach cream soup Pumpkin cream soup Carrot cream soup Pumpkin cream soup Cualiflower cream soup

ซุปครมีผกัโขม ซุปครมีฟกัทอง ซุปครมีแครอท ซุปฟกัทอง ซุปครมีดอกกะหล า่

Stir-fried spaghetti with minced 

pork
Fried chicken nuggets Stir-fried pasta Stir-fried flat noodles

Chinese buns + Fired Gyoza 

dumpling

สปาเก็ตตีห้มสูบั นกัเก็ตไก่ ผดัพาสตา้ ผดัซอี ิว๊ ซาลาเปา + เก ีย๊วซา่

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

  February 2021 (Week 21)
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