week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Monday / ว ันจ ันทร์
22 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

Waffles + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ล + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon + sausage + fried egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Kimchi fried rice with tofu (V)
ข ้าวผัดกิมจิเต ้าหู ้ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Kimchi fried rice with pork
ข ้าวผัดกิมจิหมู

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

Egg bean curd clear soup with pork balls
แกงจืดสาหร่ายหมูก ้อน

Rice
ข้าว

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters
ข ้าวสวย / โจ๊ก + ปาท่องโก๋

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Corn cream soup + Crouton
ซุปครีมข ้าวโพด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Salsa salad
ซัลซามะเขือเทศ

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Stir-fried chicken breast with potato
อกไก่ผด
ั มันฝรั่ ง
Baked broccoli and carrots (V)
บร็ อคโคลี่ และแครอท อบ (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried mixed mushroom with basils (V)
ผัดกะเพราเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried minced pork with basils + fried eggs
ั + ไข่ดาว
กะเพราะหมูสบ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Egg noodles with pork dumplings
บะหมีเ่ กีย
๋ วหมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Fried Crinkle cut potato + side dish (V)
้ ใหญ่ทอด + เครือ
มันฝรั่ งแท่งชิน
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Black jelly in syrup
เฉาก๊วย

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESGerman pork legs
ขาหมูเยอรมัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Stir-fried long bean and chicken with red paste
ผัดพริกแกงไก่ไม่เผ็ด

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Green curry with fish meat balls
้ ปลากราย
แกงเขียวหวานลูกชิน
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
23 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

Pancake + honey + butter + cereal + Yogurt
แพนเค ้ก + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Grilled Ham + sausage + fried egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried broccoli and carrot (V)
ผัดบร็ อคโคลีกบ
ั แครอท (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried broccoli and carrot with chicken
ผัดบร็ อคโคลีกบ
ั แครอทไก่

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

Viatnamese noodles with pork ribs
ก๋วยจับญวนกระดูกหมู

Rice
ข้าว

Steamed rice / Dim Sum
ข ้าวสวย / ติม
่ ซา

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Cream soup with mushroom + Crouton
ซุปครีมเห็ด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Quinou
สลัดควินัว

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Batter-fried chicken
น่องไก่ชบ
ุ แป้ งทอด
Baked pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried red curry paste with fried fish (V)
เต ้าหู ้ทอดผัดพริกแกงไม่เผ็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried red curry psate with fried fish
ปลาทอดกรอบผัดพริกแกงไม่เผ็ด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Rolled noodles with crispy pork
ก๋วยจั๊บหมูกรอบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Jacket potatoes + side dish (V)
มันฝรั่ งอบเนยทัง้ เปลือก + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Roti
โรตี

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESPork chop
พอร์คชอป

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried morning glory with textured vegetable protein (V)
ผัดผักบุ ้งไฟแดงโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried morning glory with minced pork
ั
ผัดผักบุ ้งไฟแดงหมูสบ

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Chicken red curry
แกงพะแนงไก่
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
24 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

Sandwich Sushi + honey + butter + cereal + Yogurt
ิ นมปั ง + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
ซูชข
์
Bacon + fried egg + sausage
เบคอน + ไข่ดาว + ฮ็อทด็อก

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried rice (V)
ข ้าวผัด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

American fried rice with chicken
ข ้าวผัดอเมริกน
ั ไก่

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

Clear soup and squid stuffed wih minced pork
ั
แกงจืดปลาหมึกยัดไส ้หมูสบ

Rice
ข้าว

Steamed rice / Churros
ข ้าวสวย / ชูโรส

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Traditional French onion soup + Crouton
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรั่ งเศส + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Steamed crab sticks salad
สลัดปูอด
ั

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Grilled chicken with miso sauce
ไก่ยา่ งซอสมิโซะ
Baked chickpeas (V)
มะเขือเทศอบ (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Spicy-sour soup with textured vegetable protein (V)
แกงส ้มโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Spicy-sour soup with pork
แกงส ้มผักรวมหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Noodles with braised pork
ก๋วยเตีย
๋ วหมูตน
ุ๋

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่ งบด + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Tao Tueng
เต ้าทึง

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice(V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESShoyu rameng Japanese spaghetti with pork
โชยุชาชูราเมงเส ้นสปาเก็ตตีห
้ มู

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tofu in tammarind sauce (V)
เต ้าหู ้ลูกเขย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried-boiled eggs in tamarind sauce
ไข่ลก
ู เขย

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Tom Yum Kung
ต ้มยากุ ้ง
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
25 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon +Sausage+star egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried asparagus (V)
ผัดหน่อไม ้ฝรั่ ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried asparagus and carrot with chicken
ผัดหน่อไม ้ฝรั่ งกับแครอทไก่

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

Potato clear curry with pork
แกงจืดมันฝรั่ งหมู

Rice
ข้าว

Steamed rice / Panda custard bread
ข ้าวสวย / ขนมปั งสังขยา

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Tomato cream soup + Crouton
ซุปครีมมะเขือเทศ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Cucamber salad with Balsamic
สลัดแตงกวาบัลซามิก

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork steak with black peppers
สเต็กหมูพริกไทยดา
Baked asparagus and boild sweet corn (V)
หน่อไม่ฝรั่ งและข ้าวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried Enoki mushroom spicy salad (V)
ยาเห็ดเข็มทองทอดกรอบ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried chicken in sweet and sour sauce
ไก่ทอดซอสเปรีย
้ วหวาน

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with pork balls
้ หมู
ราเมงน้ า ใสลูกชิน

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่ งย่างกรอบ +เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

black sesame dumplings in ginger juice
บัวลอยน้ า ขิง

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESPasta in white sauce and bacon
พาสต ้าครีมซอสเบคอน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Rice topped with pork Korea style (V)
ข ้าวหน ้าหมูเกาหลี (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topped with pork Korea style
ข ้าวหน ้าหมูเกาหลี

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Miced vegetables Chinese soup with braised chicken
เกาเหลาไก่ตน
ุ๋
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
26 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

Sandwich tuna + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนด์วช
ิ ทูน่า + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + fried egg + grilled bacon
ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว + เบค่อนย่าง

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried flate noodles with tofu (V)
ผัดซีอวิ้ เต ้าหู ้ทอด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried flate noodles with chicken
ผัดซีอวิ้ ไก่

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

Bamboo clear soup with pork
แกงจืดหน่อไม ้สดใส่หมู

Rice
ข้าว

Steamed rice / Steamed bun
ข ้าวสวย / ซาลาเปา

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Broccoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็ อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Japanese sweet egg salad
สลัดไข่ม ้วนญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลาชุปแป้ งทอด+มันฝรั่ งเฟร ้นช์ฟรายทอด
Baked Pineapple (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried tofu with Teriyaki sauce (V)
ผัดเต ้าหู ้เทอริยากิ (มังวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried chicken with Teriyaki sauce
ผัดไก่เทอริยากิ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Tom Yum noodles with minced pork
ั
ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยาหมูสบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Baked potato + side dish (V)
้ แบน + เครือ
มันฝรั่ งอบฝานชิน
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor
แอ๊ปเปิ้ ลครัมเบิล
้ +ไอศครีมวานิลลา

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESGrilled pork neck
คอหมูยา่ ง

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried morning glory spicy salad (V)
ยาผักบุ ้งทอดกรอบไม่เผ็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried morning glory with minced pork spicy salad
ั )
ยาผักบุ ้งทอดกรอบ ไม่เผ็ด (น้ า ยาหมูสบ

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Clear soup with basil and chicken drumsticks
แกงจืดใบโหระพาน่องไก่
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Saturday / ว ันเสาร์
27 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

Waffles + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ล + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon + sausage + star egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried macaroni (V)
มักกะโรนีผด
ั (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried macaroni with bacon
มักกะโรนีผด
ั เบคอน

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

Stuffed chicken in cabbage soup
แกงจืดใบกะหลา่ ปลีหอ
่ ไก่

Rice
ข้าว

Steamed rice / Fish porridge
ข ้าวสวย / ข ้าวต ้มปลา

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Pumpkin cream soup + Crouton
ซุปครีมฟั กทอง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Potato salad
สลัดมันฝรั่ ง

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roasted chicken with honey
ไก่อบน้ า ผึง้
Boild corn (V)
ข ้าวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Stir-fried kale with minced pork
ั
ผัดคะน ้าหมูสบ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Pork damplings soup
เกี๊ ยวน้ า หมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่ งบด + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Ice-cream
ไอศครีม

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESGrilled chicken with tamarind sauce
ไก่ยา่ งซอสมะขาม

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Red curry (V)
พะแนง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Korat noodles with pork
ผัดหมีโ่ คราชหมู

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Spicy soup with fried fish
ต ้มโคล ้งปลาทอด
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

week 27
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Sunday / ว ันอาทิตย์
28 March 2021

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ า ผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon + Sausage + Fried eggs
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Glass noodle spicy salad (V)
ยาวุ ้นเส ้น (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried mixed vegetables with Chinese sweet pork sausages
กุนเชียงผัดผักรวม

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

Potato clear soup with pork
แกงจืดมันฝรั่ งหมู

Rice
ข้าว

Steamed rice / Bread + pandan custard
ข ้าวสวย / ขนมปั งสังขยา

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Cauliflower cream soup + Crouton
ซุปครีมดอกกะหลา่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Salad in beetroot salad dreassing
สลัดน้ า บรีทรูด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Spanish fried rice
ข ้าวผัดสเปน
Boiled pumpkin (V)
ฟั กทองต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried salted egg with textured vegetable protein (V)
โปรตีนเกษตรผัดไข่เค็ม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried salted egg with chicken
ไก่ผด
ั ไข่เค็ม

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Glass noodle with Tom Yum soup and pork
ก๋วยเตีย
๋ วเส ้นเล็กหมูต ้มยา

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่ งย่างกรอบ +เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Tapioca pellets in milk tea with fruit salad
สาคูชาไทยฟรุตสลัด

-BEVERAGES-

-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Water / นา้ ดืม
่

Dinner / อาหารเย็น

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESSpaghetti in pesto sauce
สปาเก็ตตีซ
้ อสเพสโตไก่

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Mixed vegetable BBQ (V)
บาบีควิ ผักรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

BBQ seafood
บาบีควิ ทะเล

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Glass noodles clear soup with pork balls
แกงจืดวุ ้นเส ้นหมูก ้อน
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ า เปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ า ผลไม ้

-SIDES-

-BEVERAGES-

Lunch Menu for Early Years
March 2021 (Week 27)
Monday
22-03-21

Tuesday
23-03-21

Wednesday
24-03-21

Thursday
25-03-21

Friday
26-03-21

Stir-fried minced pork with basil
(no chilli)

Fired chicken

Grilled pork

Pork steak

Fried battered fish + French Fries

ั
ผ ัดกะเพราหมูสบไม่
ใส่พริก

ไก่ทอด

หมูยา่ ง

สต็กหมู

ปลาดอลลีท
่ อด + เฟรนช์ฟรายส์

Stir-fried chicken with potato +
fried eggs

Omelette + steamed crab sticks

Chicken nuggets

Fried rice with eggs + fried
sausage

Stir-fried chicken with Teriyaki
sauce

ไก่ผ ัดม ันฝรง่ ั + ไข่ดาว

ไข่เจียว + ปูอ ัด

น ักเก็ตไก่

ข้าวผ ัดไข่ + ไส้กรอกทอด

ผ ัดไก่เทอริยากิ

Corn cream soup

Mushroom cream soup

Onion soup

Tomato cream soup

Broccoli cream soup

ซุปครีมข้าวโพด

ซุปครีมเห็ ด

ซุปหอมห ัวใหญ่

ซุปมะเขือเทศ

ซุปครีมบร็ อคโคลี

Stir-fried macaroni with eggs

Stir-fried pasta

Stir-fried spaghetti

Stir-fried penne

Pad Tai

ผ ัดม ักกะโรนีใส่ไข่

ผ ัดพาสต้า

ผ ัดสปาเก็ตตี้

ผ ัดเพนเน่

ผ ัดไท

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

