
WEEK 25 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

08 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western Waffles + honey + butter  + cereal  + Yogurt

ตะวนัตก วาฟเฟิล + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausage + fried egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Vegetarian (V) Stir fried noodles (V)

มงัสวริตั ิ ผัดหมีเ่สน้เล็ก (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir fried noodles with chicken

เอเชยีน ผัดหมีเ่สน้เล็กไก่

Pasta / Noodle / Soup Clear soup with omelette and minced pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป แกงจดืไขน่ ้าหมสูบั

Rice / ขา้ว Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread / ขนมปงั Bread (V) / ขนมปัง

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

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 Corn cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีขา้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Salad / สลดั Cabbage salad

สลัดกะหล า่ปล ี

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Roasted pork rips with BBQ sauce

ตะวนัตก ซีโ่ครงหมอูบซอสบารบ์คิวิ

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Textured vegetable red curry (V)

มงัสวริตั ิ พะแนงโปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Asian food Chicken red curry

เอเชยีน พะแนงไก่

Soup / Noodle Crispy noodles in sticky gravy soup with pork

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว ราดหนา้หมีก่รอบหมู

-SIDES- -SIDES-

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

Potatoes (V) มนัฝร ัง่ Fried Crinkle cut potato  + side dish (V)

มันฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + เครือ่งเคยีง

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

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

-DESSERTS- -DESSERTS-

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

Dessert (V) / ขนมหวาน Black jelly in syrup

เฉากว๊ย

-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 Macaroni in mushroom sauce and ham

ตะวนัตก มักกะโรนีผัดซอสเห็ด + แฮม

Vegetarian (V) Stir-fried tofu with cashew nuts

มงัสวริตั ิ เตา้หูผั้ดเม็ดมะมว่งหมิพานต ์(มังสวรัิต)ิ

Asian food Chicken Nasi Lemak

เอเชยีน นาซเิลอมักไก่

Soup / curry Stir-fried chicken with cashew nuts

แกงซุป ไกผั่ดเม็ดมะมว่งหมิพานต์

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Rice (V) ขา้วสวย Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์ Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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 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

09 March 2021

Pancake + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แพนเคก้ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Grilled Ham + sausage + fried egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Stir-fried broccoli and carrot (V)

ผัดบร็อคโคลกีบัแครอท (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried broccoli and carrot with chicken

ผัดบร็อคโคลกีบัแครอทไก่

Pickled cabbages clear soup with pork rips

ตม้จดืผักกาดดองใสก่ระดกูหมู

Steamed rice / Dim Sum

ขา้วสวย / ติม่ซ า

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Cream soup with mushroom + Crouton

ซปุครมีเห็ด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Quinou

สลัดควนัิว

-MAIN COURSES-

Pork Lasagne sheets

ลาซานญา่หมู

Baked asparagus and carrots (V)

หน่อไมฝ้ร่ังและแครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Glass noodles spicy salad (V)

ย าวุน้เสน้ (มังสวรัิต)ิ

Fried eggs spicy salad

ย าไขด่าวมังฯ

Shraded chciken noodles

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่ีก

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Banana in coconut milk

กลว้ยบวชชี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pork chop

พอรค์ชอป

Textured vegetable protein clear soup with bamboo mushroom (V)

แกงจดืโปรตนีเกษตรเยือ่ไผ ่(มังสวรัิต)ิ

Celery clear soup with chicken

ไกผั่ดขึน้ฉ่าย

Bamboo mushroom clear soup with pork rips

ตม้จดืซีโ่ครงหมเูยือ่ไผ่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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

Wednesday / วนัพธุ

10 March 2021

Sandwich Sushi + honey + butter  + cereal  + Yogurt

ซชูขินมปัง + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + fried egg + sausage

เบคอน  + ไขด่าว + ฮ็อทด็อก

Stir-fried cabbages with textured vegetable potine + Fried cake (V)

ผัดกะหล า่ปลโีปรตนีเกษตร + ทอดมันเห็ด

Stir-fried cabbage with minced pork

ผัดกะหล า่ปลหีมสูบั

Ivy ground clear soup with pork balls 

แกงจดืต าลงึหมกูอ้น

Steamed rice / Churros

ขา้วสวย / ชโูรส

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Steamed crab sticks salad

สลัดปอูดั

-MAIN COURSES-

Pork with miso sauce

หมยูา่งซอสมโิซะ

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried kale (V)

 ผัดคะนา้ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried kale with crispy pork

ผัดคะนา้หมกูรอบ

Rice noodles with chicken red curry

ขนมจนีน ้ายาไก่

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Young coconut Sago

สาคเูปียกมะพรา้วออ่น

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice(V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Shoyu rameng Japanese spaghetti with pork

โชยชุาชรูาเมงเสน้สปาเก็ตตีห้มู

Mixed vegetables sour soup (V)

แกงสม้ผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with basils

หมกึผัดโหรพา

Mixed vegetables sour soup with pork

แกงสม้ผักรวมหมู

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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

Thursday / วนัพฤหสับดี

11 March 2021

French toast + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

 Bacon +Sausage+star egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir-fried asparagus (V)

ผัดหน่อไมฝ้ร่ัง (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried asparagus and carrot with chicken

ผัดหน่อไมฝ้ร่ังกบัแครอทไก่

Potato clear curry with pork

แกงจดืมันฝร่ังหมู

Steamed rice / Panda custard bread

ขา้วสวย / ขนมปังสงัขยา

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Tomato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Cucamber salad with Balsamic

สลัดแตงกวาบัลซามกิ

-MAIN COURSES-

Chicken steak with black peppers

สเต็กไกพ่รกิไทยด า

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Rice seasoned with shrimp paste (V)

ขา้วคลกุกะปิ (มังสวรัิต)ิ

Rice seasoned with shrimp paste

ขา้วคลกุกะปิ

Boat noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วเรอืหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยา่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

black sesame dumplings in sweet coconut milk

บัวลอยน ้ากะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pasta in white sauce and bacon

พาสตา้ครมีซอสเบคอน

Pasta in mushroom sauce  (V)

พาสตา้ซอสเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Rice topped with pork Korea style

ขา้วหนา้หมเูกาหลี

Thai chicken coconut soup

ตม้ขา่ไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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 ์

12 March 2021

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคัสตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried eggs + bacon

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอน

Textured vegetabel protein in red curry (V)

พะแนงโปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

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) / สลัดบาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Broccoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Japanese sweet egg salad

สลัดไขม่ว้นญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Mashed potato  (V)

มันบด (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried tofu with yellow powder   (V)

เตา้หูผั้ดผงกะหรี ่(มังสวรัิต)ิ

Stir-fried chicken with yellow powder

ไกผั่ดผงกะหรี่

Tom Yum noodles with minced pork + crispy skin pork

กว๋ยเตีย๋วตม้ย าหมสูบั + แคปหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวานลิลา

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Grilled pork neck

คอหมยูา่ง

Tofu in dried red curry (V)

ฉู่ฉี่เตา้หู ้(มังสวรัิต)ิ

Mackerel in dried red curry

ฉู่ฉี่ปลาทู

Miso soup with minced pork

ซปุมโิซะใสห่มบูะชอ่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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 ์

13 March 2021

Waffles + honey + butter  + cereal + Yogurt

วาฟเฟิล + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir fried macaroni (V)

มักกะโรนีผัด (มังสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มักกะโรนีผัดเบคอน

Stuffed chicken in cabbage soup

แกงจดืใบกะหล า่ปลหีอ่ไก่

Steamed rice / Fish porridge

ขา้วสวย / ขา้วตม้ปลา

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Pumpkin cream soup + Crouton 

ซปุครมีฟักทอง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Potato salad

สลัดมันฝร่ัง

-MAIN COURSES-

Fried chicken drumsticks

น่องไกท่อด

Boild corn (V)

ขา้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Textured vegetable protein spicy salad (V)

น ้าตกโปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Slided pork spicy salad

น ้าตกหมู

Rolled noodles with crispy pork

กว๋ยจับหมกูรอบ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-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-

Penne in mushroom sauce with pork ham

เพนเน่ซอสเห็ดแฮม

Corn spicy salad (V)

ต าขา้วโพดไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Minced pork omelette + Corn spicy salad

ไขเ่จยีวหมสูบั + ต าขา้วโพดไมเ่ผ็ด

Chicken drumpstick clear soup with winter melon

ตม้จดืน่องไกใ่สฟั่ก

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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

14 March 2021

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) / สลัดบาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Tuna and mashed potato cream soup + Crouton 

ซปุครมีทนู่ามันฝร่ัง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Avocado salad

สลัดอะโวคาโด

-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) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Tapioca pellets in milk tea with fruit salad

สาคชูาไทยฟรตุสลัด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Chicken Kebab

เคบับไก่

Japanese curry (V)

แกงกะหรีญ่ีปุ่่ น (มังสวรัิต)ิ

Grilled pork with honey

หมยูา่งน ้าผึง้

Japanese curry with pork balls

แกงกะหรีห่มกูอ้น

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

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

08-03-21 09-03-21 10-03-21 11-03-21 12-03-21

Stir-fried cashew nuts with pork Roasted pork with honey Miso grilled pork Chicken steak with black pepper Fried battered fish + French Fries

หมผูดัเม็ดมะมว่งหมิพานต์ หมอูบน า้ผ ึง้ หมยูา่งมโิซะ สเต็กไกพ่รกิไทย ปลาดอลลีท่อด + เฟรนชฟ์รายส์

Chicken nuggets Boiled egg fried in tamarind sauce Stir-fried kale with crispy pork Sweet fried pork
Stir-fried chicken with yellow 

powder

นกัเก็ตไก่ ไขล่กูเขย คะนา้หมกูรอบ หมหูวาน ไกผ่ดัผงกะหรี่

Corn cream soup Mushroom cream soup Onion sop Tomato soup Broccoli cream soup

ซุปครมีขา้วโพด ซุปครมีเห็ด ซุปหอมหวัใหญ่ ซุปมะเขอืเทศ ซุปครมีบร็อคโคลี

Yakisoba Stir-fried pasta Stir-fried macaroni Stir-fried spaghetti Pad Tai

ผดัยากโิซบะ ผดัพาสตา้ ผดัมกักะโรนี ผดัสปาเก็ตตี้ ผดัไท

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

  March 2021 (Week 25)
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