
31/01-6/02/2022 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

31 January 2022

BREAKFAST / อาหารเชา้ Main Western French toast + honey + butter + cereal + yogurt

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Stir-fried tofu with Thai basil   (V)

มงัสวริตั ิ เตำ้หูไ้ขผั่ดโหระพำ (มังสวรัิต)ิ

Asian food Rice topping with grilled chicken

เอเชยีน ขำ้วหนำ้ไกย่ำ่ง

Pasta / Noodle / Soup Pumpkin curry with pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป แกงฟักทองหมู

Rice / ขา้ว Steamed rice / Minin bun

ขำ้วสวย / ซำลำเปำจิว๋รวมรส

Bread / ขนมปงั Bread (V) / ขนมปัง

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

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 Tomato cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซุปครมีมะเขอืเทศ + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Salad / สลดั Coleslaw

โคลสลอว ์สลดักะหล า่ปล ี

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Hotdog Bun

ตะวนัตก ฮ็อด ดอก บนั ไสก้รอก

Baked pineapple

สปัปะรดอบ

Vegetarian (V) Stir fried spaghetti with basil, bamboo shoots (V) 

มงัสวริตั ิ and fried tofu สปาเกตตีผ้ดักะเพราะหนอ่ไมใ้สเ่ตา้หูท้อด (มงัสวริตั)ิ

Asian food Thai mackerels salad

เอเชยีน ย าปลาทนูา่

Soup / Noodle Vietnamese style noodles with white pork sausage

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋วเฟ๋อหมยูอ

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

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

มนัฝร ัง่ยา่งกรอบ + เครือ่งเคยีง

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

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

-DESSERTS- -DESSERTS-

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

Dessert (V) / ขนมหวาน Banana in coconut milk 

กลว้ยบวดชี

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น า้เปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

DINNER / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western German Pork Hocks

ตะวนัตก ขาหมเูยอรมนั

Vegetarian (V) Spaghetti with sweet pumpkin (V)

มงัสวริตั ิ สปาเกตตีผ้ดัฟกัทองหวาน (มงัสวริตั)ิ

Asian food Tempura

เอเชยีน เทมปรุะรวม

Soup / curry Spicy Chicken Soup (Tom Yum Gai)

แกงซุป ตม้ย าไก่

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Rice (V) ขา้วสวย Steamed rice (V) ขา้วสวย

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

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

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น า้เปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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



31/01-6/02/2022 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  (CHINESE NEW YEAR)

01 February 2022

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Mapo Tofu  (V)

เตา้หูผ้ดัเสฉวน (มงัสวริตั)ิ

Chinese steamed eggs (蒸蛋羹)

ไขตุ่น๋สไตลจ์นี

Chinese vegetable stew with pork

จบัฉ่ายหมู

Steamed rice / ขา้วสวย

Porridge + Chinese fritters / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Carrot cream soup + Crouton

ซุปครมีแครอท + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Corn salad

สลดัขา้วโพด

-MAIN COURSES-

Sichuan shredded pork with garlic sauce

หมผูดัซอสกระเทยีมสไตลเ์สฉวน

Chinese-Styled Fried Noodle (V) ผดัหมีซ่ ัว่อายยุนื (มงัสวริตั)ิ

Spring rolls vegetable (V)   ปอเป๊ียะผกัทอด (มงัสวริตั)ิ

Fried eggs with tomatoes

ไขผ่ดัมะเขอืเทศ

Kung Pao Chicken  ไกผ่ดัพรกิเสฉวน 

Dim Sum  ติม่ซ า  เก ีย๊วซา่ทอด  Gyoza

Pork wanton soup

เก ีย๊วน า้หมู

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มนัฝร ัง่อบเนยท ัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chinese dessert + Orange

รวมขนมเขง่ เทยีน สาลี ่ปยุฝ้าย + สม้

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

BBQ  grilled pork

หมยูา่งบารบ์คีวิ

Stir-fried Angle-hair, cauliflower +textured soy protein

แองเจ ิล้แฮรผ์ดัดอกกะหล า่ใสโ่ปรตนีเกษตร (มงัสวริตั)ิ

Stir Fried Chicken with Ginger

ไกผ่ดัขงิ

Sour and Spicy Smoked Dry Fish Soup

ตม้โคลง้ปลากรอบ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้



31/01-6/02/2022 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

02 February 2022

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Thia fried rice (V)

ขำ้วผัดรถไฟ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried chicken, ginger and mixed vegetables

ไกผั่ดผักรวม

Clear Soup with Ground Pork

แกงจดืต ำลงึหมบูด

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Pumpkin cream soup + Crouton 

ซุปครมีฟกัทอง+ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Cottage minced pork pie

คอทเทจพายหมบูด

Boiled corn

ขา้วโพดตม้สกุ

Sushi  (V)

ซูชริวม (มงัสวริตั)ิ

Stir-fried Rice Noodles with Chicken

กว๋ยเตีย๋วค ัว่ไก่

Noodles with stewed pork soup

กว๋ยเตีย๋วหมตูุน๋

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร ัง่บด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chendol

ลอดชอ่ง

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Grilled Saba Fish with Soy Sauce

ปลาซาบะ ยา่งซอี ิว๋

Creamy penne pasta carbonara (V)

ผดัมกักะโรนคีาโบนารา่ (มงัสวริตั)ิ

Thai Meal Kit Paneang Pork Curry

พะแนงหมู

Chicken Stew

สตวูไ์ก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้



31/01-6/02/2022 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

03 February 2022

Sandwich roll with tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิโรลทนู่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir Fried Glass Noodles with Egg (V)

ผัดวุน้เสน้ใสไ่ข ่(มังสวรัิต)ิ

Stir fried celery with Dolly Fish

ผัดขึน้ฉ่ำยปลำดอลลี่

Thai Chicken Coconut Soup

ตม้ขำ่ไก่

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจ๊ก + ปำทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Mushroom cream soup + Crouton 

ซุปครมีเห็ด + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Carrot salad

สลดัแครอท

-MAIN COURSES-

Baked Pork steak with garlic sauce

สเต็กหมอูบซอสกระเทยีม

Crispy fried vegetable

ผกัรวมทอดกรอบ

Penne with tofu, mushroom and basil (V)

เพนเน ่กะเพราเตา้หู-้เห็ด (มงัสวริตั)ิ

Rice seasoned with shrimp paste

ขา้วคลกุกะปิ

Noodles with boiled chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่กี

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มนัฝร ัง่ยา่งกรอบ + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Grass jelly 

เฉากว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pork Piccata

หมพูคิคาตา้

Stir fried noodle with textured vegetable protein

ผดัไทยใสโ่ปรตนีเกษตร (มงัสวริตั)ิ

Spicy salad with fried eggs

ย าไขด่าว

Chicken Mussaman Curry

มสัมนัไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้



31/01-6/02/2022 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 ์

04 February 2022

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir-fried macaroni (V)

ผัดมักกะโรน ี(มังสวรัิต)ิ

Barbecued red pork in sauce with rice

ขำ้วหมแูดง

Stuffed chicken in cabbage soup

แกงจดืใบกะหล ำ่ปลหีอ่ไก่

Steamed rice / Dim Sum

ขำ้วสวย / ติม่ซ ำ

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Onion cream soup + Crouton 

ซุปครมีหวัหอม + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Spicy tamarind crispy Chicken

อกไกท่อดหมกัซอสมะขาม

Boled pumpkin + Deep fried mix veggies (V)

ฟกัทองตม้สกุ และผกัรวมทอด

Stir fried Ivy Gourd with Salted Egg Mince Pork  (V)

ต าลงึผดัไข ่ (มงัสวริตั)ิ

Stewed pork leg on rice

ขา้วขาหมู

Crispy noodle with pork 

ราดหนา้หมีก่รอบหมนูุม่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Baked potato + side dish (V)

มนัฝร ัง่อบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Roti with mixed fruit

โรตผีลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Grilled chicken breast with black pepper

อกไกย่า่งพรกิไทยด า

Stir fried minced mushroom with hot yellow (V)

เห็ดค ัว่กล ิง้ (มงัสวริตั)ิ

Stir-fried morning glory with salted eggs

ผดัผกับุง้ไขเ่ค็ม

Thai Green Curry with fish balls

แกงเขยีวหวานสกูชิน้ปลา

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้



31/01-6/02/2022 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 ์

05 February 2022

Waffles + honey + butter  + cereal + Yogurt

วำฟเฟิล + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Chayote leaves in sauce (V)

ผัดยอดฟักแมว้ (มังสวรัิต)ิ

Baked Mashed Potato with Cheese

มันบดอบชสีเบคอน 

Stuffed chicken in cabbage soup

แกงจดืใบกะหล ำ่ปลหีอ่ไก่

Steamed rice / Fish porridge

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้ปลำ

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Brocoli cream soup + Crouton 

 ซุปครมีบร็อคโคลี ่+ ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Tuna salad

สลดัทนูา่

-MAIN COURSES-

Battered fish + Chip

ปลาชุปแป้งทอด + มนัฝร ัง่ทอด

Boiled corn

ขา้วโพดตม้

Stir fried Kale (V)

คะนา้ผดัเตา้เจีย้ว(มงัสวริตั)ิ

Stir fried spicy minced pork with herbs

ค ัว่กล ิง้หมสูบั

Pink flat noodles with fish ball

เย็นตาโฟลกูชิน้ปลา

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร ัง่บด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Ice cream

ไอศกรมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Battered chicken

ไกชุ่ปแป้งทอด

Stir Fried Konjac with Japanese  (V)

เสน้บกุผดัน า้สลดังาซอี ิว๊ญีปุ่่ น (มงัสวริตั)ิ

Shrimp potted with vermicelli

กุง้อบวุน้เสน้

Hot and Sour Soup with Pork Cartilage

ตม้แซบ่กระดกูออ่นหมู

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้



31/01-6/02/2022 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

06 February 2022

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir-fried tofu with yellow powder (V)

เตำ้หูผั้ดผงกะหรี ่(มังสวรัิต)ิ

Stir-fried chicken with yellow powder

ไกผั่ดผงกะหรี่

Wintermelon soup with shitake mushroom+minced pork

แกงจดืฟักเห็ดหอมหมบูด

Steamed rice / Pandan cudstard bread

ขำ้วสวย / ขนมปังสงัขยำ

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Japanese potato cream soup + Crouton 

ซุปครมีมนัเทศญีปุ่่ น + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Chicken salad

สลดัไก่

-MAIN COURSES-

Baked prawn with butter

กุง้อบเนย

Baked pineapple

สบัปะรดอบ

Stir fried-vermicelli and fresh tofu sheets (V)

ผดัวุน้เสน้ฟองเตา้หูผ้กัรวมมติร (มงัสวริตั)ิ

Chicken in red sauce

ไกน่ า้แดง

Sukiyaki mixed vegies with meat soup

สกุ ีร้วมมติร

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มนัฝร ัง่อบยา่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Ice cream

ไอศกรมี

BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

บาบคีวิกุง้ / ปลาหมกึ

BBQ squid and shrimp

Banana blossom salad (V)

สม้ต าไทย (มงัสวริตั)ิ

Spicy pork with lime salad

หมมูะนาว

Spicy prawn soup

ตม้ย ากุง้

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปงัฝร ัง่เศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้


