
          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

19-08-20 20-08-20 21-08-20

Grilled pork Miso
Roasted chiken 

in Tamarind source
Fried fish

หมยูา่งมโิซะ ไกอ่บราดซอสมะขาม ปลาดอลลีท่อด

Stir-fried squid with sult eggs Omelette French Fries

ปลาหมกึผดัไขเ่ค็ม ไขเ่จยีว เฟรนชฟ์รายส์

Spaghetti Stir-fried macaroni
Stir-fried chiken 

with curry powder

สปาเก็ตตี้ ผดัมกักะโรนี ไกผ่ดัผงกะหรี่

Onion soup Mushroom cream soup Tomato soup

ซุปหวัหอมใหญ่ ซุปครมีเห็ด ซุปมะเขอืเทศ

Vegetables as a side dish Vegetables as a side dish Vegetables as a side dish 

ผกัเคยีง ผกัเคยีง ผกัเคยีง

Steamed rice Steamed rice Steamed rice

ขา้วสวย ขา้วสวย ขา้วสวย

Salad bar Salad bar Salad bar

สลดับาร ์ สลดับาร ์ สลดับาร ์

Fruits Fruits Fruits 

ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล

August 2020 (Week 1)
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          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

24-08-20 25-08-20 26-08-20 27-08-20 28-08-20

Pork steak with galic Chicken nuggets Chicken breast in Gravy German meatballs Fried fish

สเต็กหมกูระเทยีม นกัเก็ตไก่ อกไกน่ ำ้เกรวี เยอรมนัมทีบอล ปลำดอลลีท่อด

Yakisoba
Roasted pork with lemon in coconut 

kilk
Stir-fried kale with crispy pork Chicken stew French Fries

ผดัยำกโิซบะผกัรวม หมอูบกะทเิลมอ่น ผดัคะนำ้หมกูรอบ สตไูก่ เฟรนชฟ์รำยส์

Spinach cream soup Onion soup Fried Isan suasage Steamed crab stickes Pad Thai

ซุปผกัโขม ซุปหวัหอมใหญ่ ไสก้รอกทอด ปอูดันึง่ ผดัไทย

Sweet pork Pasta Carrot soup Tomato soup Pumkin soup

หมหูวำน ผดัพำสตำ้ ซุปแครอท ซุปมะเขอืเทศ ซุปฟกัทอง

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

ขำ้วสวย ขำ้วสวย ขำ้วสวย ขำ้วสวย ขำ้วสวย

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

สลดับำร ์ สลดับำร ์ สลดับำร ์ สลดับำร ์ สลดับำร ์

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล

August 2020 (Week 2)



WEEK 1 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

17 August 2020

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS- -STARTERS-

Western cream soup Corn cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซุปครมีขา้วโพด + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Salad / สลดั Coleslaw

โคลสลอว ์สลดักะหล า่ปล ี

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Roasted breast chicken with honey mustard

ตะวนัตก อกไกอ่บน า้ผ ึง้มสัตารด์

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มงัสวริตั)ิ

Vegetarian (V) Spaghetti with Pumpkin Spinach (V)

มงัสวริตั ิ สปาเกตตผีดัฟกัทองผกัโขม (มงัสวริตั)ิ

Asian food Acacia omelets in vegetable sour soup

เอเชยีน แกงสม้ไขช่ะอมทอด

Soup / Noodle Noodle with Roast red pork

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋วหมแูดง

-SIDES- -SIDES-

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

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

มนัฝร ัง่แทง่ชิน้ใหญท่อด + 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 Chendol

ลอดชอ่ง

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น า้เปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Pandan juice (V) / น า้ใบเตย

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล



WEEK 1 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 Column4

18 August 2020

Chicken sandwich club+ honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิคลบัไก ่+ น า้ผ ึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon wrapped chicken + sausage + fried egg

 เบคอนหอ่ไก ่+ ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Stir-fried mixed veggies with sweet&sour sauce (V)

ผดัเปรีย้วหวาน (มงัสวริตั)ิ

Fried chicken with pepper 

ไกท่อดพรกิไทย

Seaweed soup with minced pork

ซุปสาหรา่ยใสห่มบูดกอ้น

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

Bread (V) / ขนมปงั

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Roasted pumpkin soup with yoghurt + Crouton

ซปุฟักทองกบัโยเกริต์ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Corn salad

สลัดขา้วโพด

-MAIN COURSES-

Chicken steak

สเต็กไก่

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir broccili and carrot with cashew nut  (V)

ผัดบร็อคโคลีห่ั่นเตา๋ใสแ่ครอทหั่นเตา๋และมะมว่งหมิพานต ์(มังสวรัิต)ิ

Stir kale with chrispy pork

ผัดคะนา้หมกูรอบ

Noodle in miso soup with chicken

กว๋ยเตีย๋วน ้าใสซปุมโิซะไก่

-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

Grass jelly 

เฉากว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Bael fruit herbal drink (V) / น ้ามะตมู

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Spaghetti with dried chili and Thai sausage

พาสตา้ผดัพรกิแหง้ไสก้รอกอสีาน ไมเ่ผ็ด

Bibimbup Korean rice salad (V)

บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ี(มงัสวริตั)ิ

Fried egg with sweet sauce

ไขล่กูเขย

Chicken coconut soup

ตม้ขา่ไก่

-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



WEEK 1 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 Column5

19 August 2020

Waffle + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิล + น า้ผ ึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped sausage + fried egg

เบคอนหอ่ฮ็อทด็อก  + ไขด่าว

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผดัยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มงัสวริตั)ิ

Baked rice with pineapple and pork

ขา้วอบสปัปะรดหมู

Pumpkin curry with chicken

แกงฟกัทองไกไ่มเ่ผ็ด

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปงั

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซุปใสหอมใหญแ่บบฝร ัง่เศส + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Avocado mixed salad

สลดัอะโวคาโด

-MAIN COURSES-

Pork with miso sauce

หมยูา่งซอสมโิซะ

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มงัสวริตั)ิ

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)

โพเลนตา้เห็ด (มงัสวริตั)ิ

Stir-fried squid with salted egg

ปลาหมกึผดัไขเ่ค็ม

Rice noodles with red curry chicken 

ขนมจนี น า้ยาไกไ่มเ่ผ็ด

-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

Rainbow Thai glutinous Rice Balls

บวัลอยสามสี

-BEVERAGES-

Chilled water / น า้เปลา่

Chilled milk / นมสด

Roselle juice(V) / น า้กระเจีย๊บ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มกัซอสบาบคีวิทอด

Fried mix veggies spicy salad (V)

ย าผกัรวมทอดกรอบไมเ่ผ็ด (มงัสวริตั)ิ

Shiyu rameng Japanese spaghetti with pork

โชยซุาซูราเมงเสน้สปาเก็ตตีห้มู

Southern Thai spicy sour yellow curry with fish

แกงเหลอืงปลา

-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



WEEK 1 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 Column6

20 August 2020

Fried Waffle potato + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิลมนัฝร ัง่ทอด + น า้ผ ึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sweet & sour egg with tuna, corn+Sausage+star egg

 ไขม่ว้นทูนา่ขา้วโพดมายองเนส + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir glass noodle with mushroom+corn (V)

ผดัวุน้เสน้เห็ดรวมขา้วโพด (มงัสวริตั)ิ

Deep fried fish pasty

ทอดมนัปลา

Potato clear curry with pork

แกงจดืมนัฝร ัง่หมู

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

Bread (V) / ขนมปงั

Salad bar selection (V) / สลดับาร ์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น า้ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Mushroom cream soup + Crouton 

ซุปครมีเห็ด + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Quinoa apple salad

สลดัคนีวัแอปเป้ิล

-MAIN COURSES-

Chicken breast in tamarine sauce

อกไกอ่บซอสมะขาม

Fresh cucumber and red tomato (V)

แตงกวาหั่น มะเขอืเทศ (มังสวรัิต)ิ

Macaroni with crispy tofu (V)

มักกะโรนีผัดเตา้หูก้รอบ (เจ)

Papaya salad with crispy omlette

สม้ต า + ไขฟู่

Noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-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

Sweet-noodles in coconut milk

สลิม่น า้กะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Chispy fried chicken

สเต็กไกก่รอบ

Chinese steamed rice noodle rolls (V)

กว๋ยเตีย๋วหลอดไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Mixed stir-fried vegetables with pork

ผัดผักรวมหมู

Green curry with chicken

แกงเขยีวหวานไก่

-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 1 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 ์ Column7

21 August 2020

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

แซนดว์ชิโรลทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stir-fried sayate with salted soya bean (V)

ผัดยอดมะระ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk and minced pork

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพใูสห่มสูบั

Vegetable gourd soup with minced chicken and tofu

แกงจดืต าลงึเตา้หูไ้กส่บั

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจ๊ก + 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-

Tomato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเขอืเทศ  + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Mixed fruit salad

สลัดผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Angel hair with black & sweet pepper (V)

เสน้แองเจิล้แฮรผั์ดพรกิไทยด า+พรกิหวาน (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken in yellow curry with onion and egg

ไกผั่ดผงกะหรี่

Noodles in thick gravy with pork

ราดหนา้หมีก่รอบหมู

-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

Green tea (V) / น ้าชาเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Nicoise tuna French salad

สลัดนซิวัทนู่า

Steamed egg with milk and spinach

ไขตุ่น๋นมสดกบัผักปวยเลง้

Japanese Curry with pork

แกงกะหรีญ่ีปุ่่ นใสห่มู

Miso soup with chicken drumpsticks 

ซปุมโิซะน่องไก่

-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 1 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

22 August 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคัสตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + Vietnamese pan eggs + star egg

ฮ็อทด็อก + ไขก่ระทะ + ไขด่าว

Stir fried Thai basil with egg tofu (V)

ผัดกระเพราเตา้หูไ้ขท่อด (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with garlic

ขา้วผัดกระเทยีม

Pickled lettuce soup with minced pork ball

แกงจดืผักกาดดองหมบูดกอ้น 

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

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

Crab stick salad

สลัดปอูดั

-MAIN COURSES-

 Fried dolly fish steak in tamarind sauce

สเต็กปลาดอลลีท่อดซอสมะขาม

Crispy fried vegetable (V)

ผักรวมทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Sweet and sour sauce fried (V)

ผัดเปรีย้วหวาน (มังสวรัิต)ิ

Southern Thai dry curry with ground chicken

คั่วกลิง้อกไกไ่มเ่ผ็ด

Pink flat noodles with porkball

เย็นตาโฟลกูชิน้หมู

-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

ไอศกรมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Germanpork knuckle frid

ขาหมเูยอรมันทอดกรอบ

Mushroom Chu Chee in red curry sauce (V)

ฉู่ฉี่เห็ด (มังสวรัิต)ิ

Chinese sausage spicy salad

ย ากนุเชยีง

Tom Yum with chicken

ตม้ย าไก่

-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 1 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

23 August 2020

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + baked chinese sausage with herbs 

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + กนุเชยีงอบสมนุไพร

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มังสวรัิต)ิ

Sandwich club with baked pork mustard

แซนดว์ชิคลับหมอูบมัสตารด์

Stewed pork legs

ขาหมู

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย /  โจ๊ก + Chinese fritters

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-

Japanese potato cream soup + Crouton 

ซุปครมีมนัเทศญีปุ่่ น + ขนมปงักรอบทรงลกูเตา๋

Egg salad

สลดัไข่

-MAIN COURSES-

Grilled Chicken

ไกย่า่ง

Roasted broccoli and carrot

บล็อกโคล ี+ แครอทอบ (มงัสวริตั)ิ

Stir-fried morning glory (V)

ผดัผกับุง้ไฟแดง (มงัสวริตั)ิ

Sweet and sour fish

ปลาสามรส

Pork wanton soup

เก ีย๊วน า้หมู

-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-

Salmon steak

สเต็กปลาแซลมอ่น

Stir mix veggies (V)

ผัดผักรวมมติร (มังสวรัิต)ิ

Rice topped with stir-fried porkball and basil

กระเพราลกูชิน้หมรูาดขา้ว

Omelet and lemon grass soup with mushrooms

ตม้ย าไขเ่จยีวกรอบ

-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 2 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์ Column3

24 August 2020

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

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Eggs baked in hash browns + sausage + fried egg

ไขด่ำวบนแฮชบรำว + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Vegetarian (V) Fried Eryngii Machroom with butter and galic 

มงัสวริตั ิ เห็ดออรนิจผัิดเนยกระเทยีม

Asian food Baked rice with pineapple and chicken

เอเชยีน ขำ้วอบสบัปะรดไก่

Pasta / Noodle / Soup Clear soup with glass noodle and minced pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป ตม้จดืวุน่เสน้หมสูบั

Rice / ขา้ว Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

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 Spinach cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีผักโขม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Bacon salad

สลดัเบคอ่น

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Pork staek with galic and papper

ตะวนัตก สเต็กหมกูระเทยีมพรกิไทย

Baked brocoli and carrots (V)

บล็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Yakisoba with mixed veggie (V)

มงัสวริตั ิ ผัดยำกโิซบะผักรวม

Asian food Rice mixed with shrimp paste

เอเชยีน ขำ้วคลกุกะปิ

Soup / Noodle Noodles with roast red pork

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋วหมแูดง

-SIDES- -SIDES-

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

Potatoes (V) มนัฝร ัง่ Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + 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 Roti

โรตี

-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 Penne tuna salad

ตะวนัตก เพนเน่ทนู่ำสลดั

Vegetarian (V) Chayote leaves in bean sauce (V)

มงัสวริตั ิ ผัดยอดมะระหวำน (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir-minced pork and tofu with sauce

เอเชยีน เตำ้หูผั้ดหมสูบัน ้ำมันหอย

Soup / curry Red curry with pork

แกงซุป พะแนงหมู

-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 2 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 Column4

25 August 2020

Rolled sandwich + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิมว้นแฮมปอูดัชสี + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon wrapped chicken + sausage + fried egg

 เบคอนหอ่ไก ่+ ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Fusilli and Tofu with sweet sauce (V)

ฟซูลิีผั่ดเตำ้หูล้กูเขย (มังสวรัิต)ิ

Stir fried mix veggies with shrimp

ผัดผักรวมกุง้เห็ด

Clear soup with coconut shoot and chicken

ตม้จดืยอดมะพรำ้วไก่

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cashew nut salad

สลดัมะมว่งหมิพำนต์

-MAIN COURSES-

Roasted pork in coconut lime sauce

หมอูบซอสกะทเิลมอน

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Carrot Apple & Kale Salad (V)

ย ำรวมแอป๊เป้ิลใสก่ำ้นคะนำ้ (มังสวรัิต)ิ

Green curry with chicken

แกงเขยีวหวำนไก่

Chinese roll noodles soup with chicken 

กว๋ยจับไกน่ ้ำขน้

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Sago in coconutmilk

สำคเูปียกน ้ำกะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Roselle juice(V) / น ้ำกระเจี๊ยบ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Grilled chicken with Sriracha sauce

ไกอ่บซอสศรรีำชำ

Tofu & mushroom Thai salad (V)

ลำบเตำ้หูเ้ห็ดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Fried fish with sweet chili sauce 

ปลำทอดรำดพรกิเปรีย้วหวำนไมเ่ผ็ด

Hot pot and pork with clear soup

แจว๋ฮอ้นหมู

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 2 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 Column5

26 August 2020

English muffin + honey + butter  + cereal  + Yogurt

องิลชิมัฟฟิน + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped cabbage + sausage + fried egg

เบคอนมว้นกะหล ำ่ปล ี+ ฮ็อทด็อก+ ไขด่ำว

Tortilla with mixed veggie in cream salad (V)

ตอตลิญำ่ครมีสลดัผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Fried eggs with minced meat

ไขเ่จยีวทรงเครือ่ง

Stuffed pork in cucumber soup

แกงจดืแตงกวำยัดไสห้มู

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจ๊ก + ปำทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Carrot cream soup + Crouton 

ซปุครมีแครอท + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Chicken with gravy

อกไกแ่ละน ้ำเกรวี่

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวำงตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried corn and basil  (V)

ผัดกระเพรำขำ้วโพดทอด (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried kale with crispy pork

ผัดคะนำ้หมกูรอบ

Viatnamese noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วเฝอหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยำ่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Banana in coconutmilk

กลว้ยบวชชี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น ้ำบว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork stake with black peper

สเต็กหมพูรกิไทยด ำ

Oven baked egg plants (V)

มะเขอืยำวอบ (มังสวรัิต)ิ

Fried rice noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วคัว่หมู

Hot & spicy soup with chicken and young coconut 

ตม้ย ำไกม่ะพรำ้วออ่น

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 2 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 Column6

27 August 2020

Fried Waffle potato + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วำฟเฟิลมันฝร่ังทอด + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + Sweet & sour egg with tuna, corn

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + ไขม่ว้นทนู่ำขำ้วโพดมำยองเนส

Stir-fried Zucchuni with egg (V)

ผัดบวบใสไ่ข ่(มังสวรัิต)ิ

Deep fried dried pork

หมแูดดเดยีวทอด

Pumpkin curry with chicken drmpsticks

แกงฟักทองน่องไก่

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Tomato cream soup + Crouton

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Avocado salad

สลดัอโวคะโด

-MAIN COURSES-

German truffle Frikadelle with bacon

เยอรมันมทีบอลเห็ดทรัฟเฟิลกบัเบคอ่น

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวำงตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried tofu with curry powder (V)

เตำ้หูไ้ขท่อดผัดผงกะหรี ่(มังสวรัิต)ิ

Minced chicken stew

สตวูไ์กบ่ด

Boat noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วเรอืหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Cold assorted beans in syrup

เตำ้ทงึ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Baked pork mexican

หมอูบแม็กซกินั

Less spicy spakhetti   (V)

สปำเก็ตตีข้ ีเ้มำ ไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with red curry paste (Chu Chee Kai)

ฉู่ฉีอ่กไก่

Prawn spicy soup

ตม้ย ำกุง้น ้ำใส

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 2 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 ์ Column7

28 August 2020

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

แซนดว์ชิโรลทนู่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + เบคอ่นยำ่ง

Stir-fried mixed mushroom (V)

ผัดรวมมติรเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with garlic sauce and herbs

ขำ้วผัดกระเทยีมสมนุไพร

Soup with boiled entrails and vegetables

เกำเหลำหมู

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจ๊ก + ปำทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Pimkin cream soup + Crouton 

ซปุครมีฟักทอง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Caesar salad

ซซีำรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลำชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Pad Thai (V)

ผัดไทย (มังสวรัิต)ิ

Hot & spicy soup with pork ribs

ตม้แซบ่กระดกูหมอูอ่นไมเ่ผ็ด

Ramen with chicken stew soup

รำเมงไกตุ่น๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝำนชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Apple crumble + Ice cream

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Fried pork with fish sauce

หมทูอดน ้ำปลำ

Maxican rolled salad and mushroom  (V)

แม็กซกินัสลดัโรลใสเ่ห็ด (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried glass noodles with minced pork 

ผัดวุน้เสน้หมสูบั

Bamboo shoot soup with ckicken

แกงไกห่น่อไมส้ด

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 2 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

29 August 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

pan fried egg with topping + sausage + star egg

ไขก่ระทะ+ ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir-fried vegetables (V)

ผัดผักสีส่หำย (มังสวรัิต)ิ

Fried noodle with pork

ผัดซอีิ๊วหมู

Thai coconut curry of lotus stems with Tuna fish

แกงกะทสิำยบวัปลำทู

Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

Kedney bean cream soup + Crouton 

ซปุครมีถ่ัวแดง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Caesar salad

ซซีำรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Fried chicken wings with sult

ปีกไกท่อดเกลอื

Boild corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Yakisoba with mix veggies (V)

ผัดยำกโิซบะรวมผัก (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried chilli paste with crispy pork

ผัดพรกิแกงหมกูรอบ

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้ำหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Ice cream

ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้ำเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork chop with apple sauce

พอรค์ชอปกบัซอสแอป๊เป้ิล

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)

โพเลนตำ้เห็ด (มังสวรัิต)ิ

Spicy salad with fried egg

ย ำไขด่ำว

Stewed chicken soup Chinese style

ไกตุ่น๋ยำจนี

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 2 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

30 August 2020

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Stired mixed mushroom with sauce (V)

ผัดรวมเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพู

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต ำลงีเตำ้หูห้มสูบั

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย /  โจ๊ก + Chinese fritters

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-STARTERS-

 Tomatos cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Caesar salad

ซซีำรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Stir-fried macaroni with shrimp 

มะกะโรนผัีดกุง้

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad rolled (V)

สม้ต ำหลอด (มังสวรัิต)ิ

Chinese vegetable stew with chicken

ตม้จับฉ่ำยไก่

Sukiyaki mixed veggie with pork

สกุีห้มู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มันฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Ice cream

ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Meatball with spinach mashed potatoes

มทีบอลกบัมันบดผักโขม

Stir-fried cantonese (V)

ผัดกวำงตุง้ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with salted egg

ปลำหมกึผัดไขเ่ค็ม

Thai mixed vegetable soup with chicken

แกงเลยีงไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้
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