
          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

14-09-20 15-09-20 16-09-20 17-09-20 18-09-20

Pork Piccata Pork hamburger Pork stew Grilled chicken Fried fish

พ็อคพคิคาตา แฮมเบอเกอรห์มู สตหูมกูอ้น ไกย่า่ง ปลาดอลลีท่อด

Pasta with sausage Chicken nuggets Rice with sweet pork Pork steak French Fries

ผดัพาสตา้ไสก้รอก นกัเก็ตไก่ ขา้วหมหูวาน สเต็กหมู เฟรนชฟ์รายส์

Corn soup Pumkin cream soup Broccoli cream soup Onion soup Carrot cream soup

ซุปขา้วโพด ซุปครมีฟกัทอง ซุปบร็อคโคลี ซุปใสหอมใหญ่ ซุปครมีแครอท

Fried chicken

 with cashew nuts

Spaghetti Carbonara 

+ Omelette
Pasta with tomato saurce Penne Tuna Steamed crab stickes

ไกผ่ดัเม็ดมะมว่ง
ผดัสปาเก็ตตีค้ารโ์บนารา่

+ ไขเ่จยีว
ผดัพาสตา้ซอสมะเขอืเทศ ผดัเพเนทู่นา่ ปอูดั

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

  September 2020 (Week 5)



WEEK 5 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์ Column3

14 September 2020

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

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Grilled bacon + sausage + star egg

เบคอนยำ่งกรอบ + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Scrambled eggs mixed with potato (V)

มงัสวริตั ิ ไขค่นมันฝร่ังบดอบ (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir-fried Kimchi with pork

เอเชยีน หมสูำมชัน้ผัดกมิจิ

Pasta/Noodle/Soup Vermicelli soup with minced Pork

เสน้/กว๋ยเตีย๋ว/น า้ซุป แกงจดืวุน้เสน้หมสูบั

Rice Steamed rice / ขำ้วสวย

ขา้ว Boiled rice soup with pandan leaf / ขำ้วตม้ใบเตย

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 Corn cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีขำ้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Coleslaw

โคลสลอว ์สลัดกะหล ำ่ปล ี

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Pork piccata

ตะวนัตก พอรค์ พคิคำตำ้

Baked pumpkin (V)

ฟักทองอบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Pasta (V)

มงัสวริตั ิ พำสตำ้ (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir fried Chicken with cashew nuts not spicy

เอเชยีน  ไกผั่ดเม็ดมะมว่งไมเ่ผ็ด

Soup / Noodle Pink flat noodles with fish ball

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว เย็นตำโฟลกูชิน้ปลำ

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

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

มันฝร่ังยำ่งกรอบ + เครือ่งเคยีง

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

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

-DESSERTS- -DESSERTS-

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

Dessert (V) / ขนมหวาน Muskmelon in Coconut Milk 

แตงไทยกะทสิด

-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 Grilled pork

ตะวนัตก หมยูำ่ง

Vegetarian (V) Stir-fried Asparagus (V)

มงัสวริตั ิ หน่อไมฝ้ร่ังผัด (มังสวรัิต)ิ

Asian food Rice with chicken tonkatsu 

เอเชยีน ขำ้วไกท่งคัตสึ

Soup / curry Sour soup with fish and mixed veggies

แกงซุป แกงสม้ปลำชอ่น

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Rice (V) ขา้วสวย Steamed rice (V) ขำ้วสวย

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

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 5 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

15 September 2020

Pancake + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Grilled bacon + sausage + star egg

เบคอนยำ่งกรอบ + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Scrambled eggs mixed with taro potato (V)

ไขค่นเผอืกบดอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried Angled gourd with chopped shrimp

ผัดบวบกุง้

Egg and pork in sweet brown sauce

ตม้พะโลห้ม ูไข่

Steamed rice / Hot soy milk + Pandan custard bread

ขำ้วสวย / น ้ำเตำ้หูท้รงเครือ่ง + 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-

Pumpkin cream soup + Crouton 

ซปุครมีฟักทอง+ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลัดญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Pork burger

แฮมเบอรเ์กอรห์มู

Boiled corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried cauliflower (V)

ผัดดอกกะหล ำ่ (มังสวรัิต)ิ

Chicken rice curry with coconut (Koa Mook Gai)

ขำ้วหมกไก่

Noodles with stewed pork soup

กว๋ยเตีย๋วหมตูุน๋

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Mixed cendol in coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork shepherds pie

เชพเพริด์พำยหมู

Stir-fried sweet and sour with mixed veggies (V)

ผัดเปรีย้วหวำน (มังสวรัิต)ิ

Hot fried egg salad

ย ำไขด่ำวไมเ่ผ็ด

Chicken with Galangal soup

ตม้ขำ่ไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 5 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

16 September 2020

Bolona crepe + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เครปโบโลน่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Grilled ham + sausage + star egg

แฮมยำ่งกรอบ + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Scrambled eggs mixed with Jananese potato (V)

ไขค่นมันญีปุ่่ นบดอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried soy sum with minced pork 

ผัดผักกวำงตุง้หมสูบั

Chicken soup with pickled lime 

แกงจดืฟักมะนำวดองใสไ่ก่

Steamed rice / ขำ้วสวย

Steamed bun / ซำลำเปำ

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-

Broccoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อกโคลี ่+ ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Coleslaw salad

สลัดโคสลอว์

-MAIN COURSES-

Porkball stew

สตหูมกูอ้น 

Boiled green peas (V)

ถ่ัวลันเตำตม้ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried broccoli (V)

ผัดบร็อคโคลี ่(มังสวรัิต)ิ

Shrimp-paste fried rice

ขำ้วคลกุกะปิ

Noodles with boiled chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่ีก

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยำ่งกรอบ + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Banana in coconut milk/sauce 

 กลว้ยบวชชี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Grill pork ribs with BBQ sauce

ซีโ่ครงหมอูอ่นยำ่งซอสบำรบ์คีวิ

Stir-fried pumpkin with egg (V)

ผัดฟักทอง (มังสวรัิต)ิ

Fried baby clam with garlic & sweet basil

หอยลำยผัดโหระพำไมเ่ผ็ด

Chicken drumstick curry and potato

มั่สมั่นน่องไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 5 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

17 September 2020

Bolona crepe + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เครปโบโลน่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

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

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + ไขม่ว้นทนู่ำขำ้วโพดมำยองเนส

Stir fried Chinese morning glory (V)

ผัดผักบุง้ไฟแดง (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with pork

ขำ้วผัดหมู

Stuffed cucumber minced pork soup

แกงจดืแตงกวำยัดไสห้มสูบั

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-

Onion cream soup + Crouton 

ซปุครมีหวัหอม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Fruit salad

สลัดผลไม ้

-MAIN COURSES-

Roasted chicken

ไกย่ำ่ง

Fresh cucumber and red tomato (V)

แตงกวำหัน่ มะเขอืเทศ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried textured vegetable protein in Curry Powder(V)

โปรตนีเกษตรผัดผงกะหรี ่ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad with crispy omlette

สม้ต ำ + ไขฟู่

Fried noodle with pork and broccoli

กว๋ยเตีย๋วรำดหนำ้

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยำ่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Sweet-noodles in coconut milk

สลิม่น ้ำกะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Grilled pork in tomato sauce

หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Stir-fries baked egg plants (V)

ผัดมะเขอืยำว (มังสวรัิต)ิ

Steamed fish + seafood paste + boiled veggies

ปลำนึง่ จิม้น ้ำจิม้ซฟีู้ด ผักตม้

Sour curry with vegetable omelet

แกงสม้ไขท่อด

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 5 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

18 September 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 sayate with salted soya bean (V)

ผัดยอดมะระ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพู

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต ำลงีเตำ้หูห้มสูบั

Steamed rice / Tofu in ginger juice

ขำ้วสวย / เตำ้ฮวยน ้ำขงิ

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 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลัดญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลำชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Curry-fried mushroom (V)

ฉุ่ฉี่เห็ดทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Rice noodles with red curry chicken 

ขนมจนีน ้ำยำไกไ่มเ่ผ็ด

Pink flat noodles

เย็นตำโฟ

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝำนชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวำนลิลำ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Green tea (V) / น ้ำชำเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Spaghetti Carbonara

สปำเก็ตตีค้ำโบนำรำ่

Sunflower sprout fried with soy sauce  (V)

ตน้ออ่นทำนตะวนัผัดซอส (มังสวรัิต)ิ

Fried pork with galic and rice

ขำ้วหมทูอดกระเทยีม

Coconutmilk curry with catfish

แกงกะทปิลำดกุ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 5 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

19 September 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคัสตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + pepper cheese bacon wrapped + star egg

ฮ็อทด็อก + เบคอนหอ่พรกิหยวก + ไขด่ำว

Stired lotus stem with chinese mushroom (V)

สำยบัวผัดเห็ดหอม (มังสวรัิต)ิ

Pineapple fried rice

ขำ้วผัดสบัปะรด

Pork stewed in brown soup

พะโลห้มู

Steamed rice / Steamed bun

ขำ้วสวย / ซำลำเปำ

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 

 ซปุครมีเห็ด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Caesar salad

ซซีำรส์ลัด

-MAIN COURSES-

Battered chicken & chip

ไกช่ปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Baked  brocoli (V)

บร็อโคลีอ่บน ้ำผึง้ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad rolled (V)

สม้ต ำหลอด (มังสวรัิต)ิ

Shrimps with glass noodles

กุง้อบวุน้เสน้

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้ำหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มันฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Waffle whipped cream and mixed fruit

วำฟเฟิลไสท้ะลัก

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Chicken grilled

ไกอ่บ

Stir mix veggies (V)

ผัดผักรวมมติร (มังสวรัิต)ิ

Rice topped with stir-fried porkball and basil

กระเพรำลกูชิน้หมรูำดขำ้ว

Omelet and lemon grass soup with mushrooms

ตม้ย ำไขเ่จยีวกรอบ

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้



WEEK 5 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

20 September 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคัสตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + Vietnamese pan eggs + star egg

ฮ็อทด็อก + ไขก่ระทะ + ไขด่ำว

Stir fried Thai basil with egg tofu (V)

ผัดกระเพรำเตำ้หูไ้ขท่อด (มังสวรัิต)ิ

Pineapple fried rice

ขำ้วผัดสบัปะรด

Pickled lettuce soup with minced pork ball

แกงจดืผักกำดดองหมบูดกอ้น 

Steamed rice / Porridge

ขำ้วสวย / โจก๊

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 

 ซปุครมีบร็อคโคลี ่+ ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Tuna salad

สลัดทนู่ำ

-MAIN COURSES-

Grilled pork with veggie stew French style

หมยูำ่งกับสตวูผั์กสไตลฝ์ร่ังเศส

Boild corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Chinese steamed rice noodle rolls (V)

กว๋ยเตีย๋วหลอด (มังสวรัิต)ิ

Fried spicy and sour mixed seafood

ผัดโป๊ะแตกแหง้

Udon with stewed pork

อดุง้หมตูุน๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Cracker pizza

พซิซำ่แครกเกอร์

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Spaghetti sausage with fried chili

พำสตำ้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกไมเ่ผ็ด

Maxican rolled salad and mushroom  (V)

แม็กซกิันสลัดโรลใสเ่ห็ด (มังสวรัิต)ิ

Chinese sausage spicy salad

ย ำกนุเชยีง

Chicken coconut soup

ตม้แซบ่กระดกูออ่น

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) สลัดบำร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้
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