WEEK 24

Column1

Category

Column2

Monday / ว ันจ ันทร์
01 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Strawberry pancake + honey + butter + cereal + yogurt
แพนเค ้กกลิน
่ สตรอวเบอรี่ + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
sausages + bacon + fried eggs
ฮอทด็อก + เบคอน + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Clear soup with egg tofu (V)
แกงจืดเต ้ำหู ้ไข่ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Bonchon chicken
ไก่บอนชอน

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

Clear soup and cucumber stuffed with minced pork
ั
แกงจืดแตงกวำยัดไส ้หมูสบ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Mini buns
ข ้ำวสวย / ซำลำเปำจิว๋

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Corn cream soup + Crouton
ซุปข ้ำวโพด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Potato salad
สลัดมันฝรั่ง

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roasted chicken breast with butter
อกไก่อบเนย
Baked carrot and asparagus (V)
แครอทและหน่อไม ้ฝรั่งอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Textured vegetable protein spicy salad (V)
ลำบโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried pork with Kimchi
หมูผด
ั กิมจิ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Sukhothai egg noodles with minced pork
ั
บะหมีเ่ หลืองสุโขทัยหมูสบ

-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

Sticky rice in coconut milk and sweet corn
ข ้ำวเหนียวเปี ยกข ้ำวโพด

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Fried chiken Korokke
ไก่ทอดโคร็ อคแกะ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried kale (V)
ผัดคะน ้ำ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried kale with minced pork
ั
ผัดคะน ้ำหมูสบ

Soup / curry
แกงซุป

Saeweed clear soup with tofu Jepanese style
แกงจืดสำหร่ำยเต ้ำหู ้ญีป
่ น
ุ่

-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 ้

Column3

WEEK 24

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
02 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon + sausages + fried eggss
เบคอน + ฮอทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Thai style eggs tofu stir-fry with celery (V)
เต ้ำหู ้ไข่ผด
ั ขึน
้ ฉ่ำย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried mixed vegetables with pork
ผัดผักรวมหมู

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

Seaweed clear soup and fish damplings
ต ้มจืดเกี๊ ยวปลำสำหร่ำย

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Sugar peas cream soup + Crouton
ครีมซุปถั่วแดง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Tomato salsa
ซัลซ่ำมะเขือเทศ

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

German pork knuckle
ขำหมูเยอรมัน
Mashed potato and baked tomato (V)
มันบด + มะเขือเทศอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Crispy textured vegetable protein spicy salad (V)
ยำโปรตีนเกษตรฟู (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Spicy catfish salad
ยำปลำดุกฟู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Tom Yum noodle with shredded chicken
บะหมีต
่ ้มยำไก่ฉก
ี

-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

Black jelly in syrup
เฉำก๊วย

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Breaded fried squids
ปลำหมึกชุปแป้ งทอด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Steamed mushroom with lime garlic and chilli sauce (V)
เห็ดนึงมะนำว (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Boiled pork with lime garlic and chili sauce
หมูนงึ่ มะนำว

Soup / curry
แกงซุป

Pickled lettuce soup with chicken drumpsticks
แกงจืดผักกำดดองน่องไก่

-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 24

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
03 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Sushi sandwish + honey + butter + cereal + yogurt
ิ นมปั ง + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
ซูชข
์
bacon + sausages + fried eggs
เบคอน + ฮอทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried rice (V)
ข ้ำวผัดสำมสี (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried macaroni with bacon
มะกะโรนีผด
ั เบคอน

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

Clear soup with seaweed and minced pork
ั
ต ้มจืดสำหร่ำยหมูสบ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Pork dumplings
ข ้ำวสวย / ขนมจีบหมู

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Traditional French onion soup + Crouton
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรั่งเศส + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Russian salad
รัสเซียนสลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken steak BBQ sauce
สเต็กไก่ซอสบำร์บค
ิ วิ
Baked Pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Green curry with textured vegetable protein (V)
แกงเขียวหวำนโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Green curry with pork
แกงเขียวหวำนหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Fish mew soup
กะเพำะปลำ

-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

Pumpkin in sweet coconut milk
บวชฟั กทอง

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice(V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Napoleon sausages spaghetti
สปำเกตตีไส ้กรอกนโปเลียน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried rice with textured vegetable protein (V)
ข ้ำวผัดโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fired rice with crispy pork
ข ้ำวผัดหมูกรอบ

Soup / curry
แกงซุป

Strw mushroom Tom Yum with chicken(V)
ต ้มยำเห็ดฟำงไก่

-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 24

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
04 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Pork club sandwich+ honey + butter + cereal + yogurt
แซนวิชคลับหมู + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon + sausages + fried eggs
เบคอน + ฮอทด็อก + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Deep fried tofu with gravy sauce (V)
ผัดเต ้ำหู ้ทรงเครือ
่ ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried pork with garlics
หมูทอดกระเทียม

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

Thai chicken coconut soup (V)
ต ้มข่ำไก่

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

pumpkin cream soup + Crouton
ซุปฟั กทอง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Summer salad
ซัมเมอร์สลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork schnitzel
ชนิทเซิลหมู
Potato schnitzel (V)
ชนิทเซิลมันฝรั่ง (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Mixed mushroom fried rice with basils (V)
ข ้ำวผัดกะเพรำเห็ดรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Hainanese Chicken rice
ข ้ำวมันไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pink flat noodles with pork
เย็นตำโฟหมู

-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

Fruit in syrup
ผลไม ้ลอยแก ้ว

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roasted chicken in BBQ sauce
ไก่อบซอสบำร์บค
ิ วิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Yakisoba (V)
ยำกิโซบะ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken satay with peanut sauce
ไก่สะเต๊ะ

Soup / curry
แกงซุป

Hot & spicy pork soup - not too spicy (V)
ต ้มยำใส่หมูไม่เผ็ด

-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 24

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
05 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Sandwich tuna + honey + butter + cereal + yogurt
แซนด์วช
ิ ทูน่ำ + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
sausages + fried eggs + grilled ham
ฮอทด็อก + ไข่ดำว + เบค่อนย่ำง

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried mixed veggsies (V)
ผัดผักรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Pineapple fried rice with chicken
ข ้ำวผัดสับปะรดไก่

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

Winter melon red curry with pork (V)
แกงคัว่ หมูฟักเขียว

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Brocoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Nicoise salad
สลัดนิซวั ส์

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลำชุปแป้ งทอด+มันฝรั่งเฟร ้นช์ฟรำยทอด
Boiled corn (V)
ข ้ำวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tom Yum (V)
ต ้มยำ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chikcken Tom Yum
ต ้มยำไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Rolled noodles with crispy pork
ก๋วยจั๊บหมูกรอบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Baked potato + side dish (V)
้ แบน + เครือ
มันฝรั่งอบฝำนชิน
่ 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

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor
แอ๊ปเปิ้ ลครัมเบิล
้ +ไอศครีมวำนิลลำ

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork shop
พอร์คชอป

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried mushromm with yellow powder (V)
เห็ดผัดผงกะหรี่ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried crab with yellow curry powder
ปูผด
ั ผงกะหรี่

Soup / curry
แกงซุป

Chicken coconut milk soup
ต ้มข่ำไก่

-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 24

Column1

Category

Saturday / ว ันเสาร์
06 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Custard crepe + honey + butter + cereal + yogurt
เครปคัสตำร์ด + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
sausages + bacon + star eggss
ฮอทด็อก + เบคอน + ไข่ดำว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stired lotus stem with chinese mushroom (V)
สำยบัวผัดเห็ดหอม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

fried boiled eggs in tamarind sauce
ไข่ลก
ู เขย

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

Glass noodles clear soup with pork balls
แกงจืดวุ ้นเส ้นหมูก ้อน

Rice / ข้าว

Steamed rice / Dim sum
ข ้ำวสวย / ติม
่ ซำ

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Brocoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Tuna salad
สลัดทูน่ำ

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Grilled chicken with veggsie stew French style
ไก่ยำ่ งกับสตูวผ
์ ก
ั สไตล์ฝรั่งเศส
Mushroom croquette (V)
โครเก็ตเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

stir-fried tofu with celery (V)
เต ้ำหู ้ผัดขึน
้ ช่ำย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

stir-fried snakehead fish with celery
ปลำช่อนผัดขึน
้ ฉ่ำย

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Flat noodles with minced pork
ั
ก๋วยเตีย
๋ วเส ้นใหญ่หมูสบ

-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

Ice cream
ไอศครีม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ ำเปล่ำ

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Spaghetti sausages with fried chili
พำสต ้ำผัดพริกแห ้งไส ้กรอกไม่เผ็ด

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Stir-fried clams
ผัดหอยลำย

Soup / curry
แกงซุป

Pork stewed in brown soup + boiled eggs
พะโล ้หมู + ไข่

-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 ้

Column8

WEEK 24

Column1

Category

Sunday / ว ันอาทิตย์
07 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Pancake+ honey + butter + cereal + yogurt
แพนเค ้ก + น้ ำผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
sausages + star eggss + crispy ham
ฮอทด็อก + ไข่ดำว + แฮมย่ำงกรอบ

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried Chinese morning glory (V)
ผัดผักบุ ้ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken salad rolls
สลัดโรลไก่อบ

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

Wintermelon soup with shitake mushroom+minced pork
แกงจืดฟั กเห็ดหอมหมูบด

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 / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตำมฤดูกำล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Spinach cream soup + Crouton
ซุปครีมผักโขม + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋ำ

Salad / สล ัด

Japanese salad
สลัดญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roasted pork ribs with honey
ซีโ่ ครงหมูอบน้ ำผึง้
Baked carrot (V)
แครอทอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried taro spicy salad (V)
ยำเผือกทอดกรอบ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Green curry with fish ball + rice noodle
้ ปลำกรำย + ขนมจีน
แกงเขียวหวำนลูกชิน

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Tom Yum noodles with minced pork
ั
ก๋วยเตีย
๋ วเส ้นเล็กต ้มยำหมูสบ

-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

Fruit juice (V) / น้ ำผลไม ้

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

Tom Yum with mixed mushroom (V)
ต ้มยำใส่เห็ดรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Katsudon
ข ้ำวหน ้ำไก่อบไข่สไตล์ญป
ี่ น
ุ่

Soup / curry
แกงซุป

Mushroom soup with pork
ต ้มยำเห็ดนำงฟ้ ำใส่หมูไม่เผ็ด

-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 ้

Lunch Menu for Early Years
March 2021 (Week 24)
Monday
01-03-21

Tuesday
02-03-21

Wednesday
03-03-21

Thursday
04-03-21

Friday
05-03-21

Roasted chicken breast with butter

German pork legs

Chicken steak in BBQ sauce

Hainanese chicken rice

Fried battered fish + French Fries

อกไก่อบเนย

ขาหมูเยอรม ัน

สเต็กไก่ซอสบาร์บค
ิ วิ

ข้าวม ันไก่

ปลาดอลลีท
่ อด + เฟรนช์ฟรายส์

Sweet pork

Chicken nuggets

Chinese sweet pork suasages

Pork Schnitzel

Fried spring rolls

หมูหวาน

น ักเก็ตไก่

กุนเชียง

ชนิทเซลหมู

เปาะเปี๊ ยทอด

Corn cream soup

Red bean cream soup

Onion sop

Pumpkin cream soup

Broccoli cream soup

ซุปครีมข้าวโพด

ซุปครีมถวแดง
่ั

ซุปหอมห ัวใหญ่

ซุปครีมฟักทอง

ซุปครีมบร็อคโคลี

Stir-fried spaghetti

Stir-fried pasta

Stir-fried macaroni

Stir-fried penne

Stir-fried flat noodles

ผ ัดสปาเก็ตตี้

ผ ัดพาสต้า

ผ ัดม ักกะโรนี

ผ ัดเพนเน่

ผ ัดซีอวิ๊

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

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

