
WEEK 4 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

09 September 2019

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

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Scramble egg with bacon & potato + sausage + star egg

ไขข่ยีแ้ฮมใสม่นัฝร ัง่  + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Soy sauce fried vermicelli with fried tofu (V)

มงัสวริตั ิ เสน้หมีผ่ดัซอี ิว๊เตา้หูท้อด (มงัสวริตั)ิ

Asian food Deep-fried chicken with pandan leaves

เอเชยีน ไกห่อ่ใบเตยทอด

Pasta / Noodle / Soup Chinese vegetable stew with pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป ตม้จบัฉ่ายใสห่มู

Rice / ขา้ว Steamed rice / Boiled rice soup

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้

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 ซุปครมีขา้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Caesar salad

ซซีำ่รส์ลัด

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Spaghetti marinenara

ตะวนัตก สปำเก็ตตี ้ซอสมำรนีำรำ

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Fried brown rice with pineapple (V)

มงัสวริตั ิ ขา้วกลอ้งผดัสบัปะรด  (มงัสวริตั)ิ

Asian food Stir-fried chicken with cashew nuts

เอเชยีน ไกผ่ดัเม็ดมะมว่ง

Soup / Noodle Ramen with pork soup

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว รำเมนหมู

-SIDES- -SIDES-

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

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

มันฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + เครือ่งเคยีง

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

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

-DESSERTS- -DESSERTS-

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

Dessert (V) / ขนมหวาน Waffle whipped cream and mixed fruit

วำฟเฟิลไสท้ะลัก

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้ำเปลำ่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western German truffle Frikadelle with bacon

ตะวนัตก เยอรมนัมทีบอลเห็ดทรฟัเฟิลกบัเบคอ่น

Vegetarian (V) Spakhetti pesto sauce with mixed veggie and bean soup  (V)

มงัสวริตั ิ ซุปผกัรวมกบัถ ัว่และเสน้สปาเก็ตตีเ้พสโตซ้อส (มงัสวริตั)ิ

Asian food Grilled pork with Northeastern Thai style chili sauce

เอเชยีน คอหมยูา่งกบัน า้จ ิม้แจว่

Soup / curry Clear spicy seafood soup with lemongrass and holy basil

แกงซุป ตม้ย าโป๊ะแตก

-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 4 Column1 Category Column2

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

10 September 2019

Rolled sandwich + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิมว้นแฮมปอูดัชสี + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Eggs baked in hash browns + sausage + fried egg

ไขด่าวบนแฮชบราว + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Genovese salad (V)

สลัดเห็ดชเิมจซิอสเพสโต ้(มังสวรัิต)ิ

Fried rice noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วคั่วหมู

Miso soup (V)

ซปุมโิซะ (มังสวรัิต)ิ

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-

Roasted pumpkin soup with yoghurt + Crouton

ซปุฟักทองกับโยเกริต์ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Corn salad

สลัดขำ้วโพด

-MAIN COURSES-

Minced pork steak with gravy 

สเต็กหมบูดกบัน า้เกรวี่

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Mushroom rice (V)

ขา้วมนัเห็ดออรนิจ ิ(มงัสวริตั)ิ

Winged bean salad (V)

ย าถ ัว่พ ู(V)

Noodles with chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่ีก

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลัดบำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Muskmelon in Coconut Milk

แตงไทยกะทสิด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Bael fruit herbal drink (V) / น า้มะตมู

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Mexican pork patties with Tzatziki sauce

แม็กซกินัพอรค์แพตตี ้ซอสซาซคิ ิ

Farfalle with asparagus (V)

ฟารฟ์าลเลกบัหนอ่ไมฝ้ร ัง่ (มงัสวริตั)ิ

Spicy chicken breast with crispy holy basil

อกไกผ่ดักะเพรากรอบ

Miso seaweed soup

ซปุสำหรำ่ย

-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 4 Column1 Category Column2

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

11 September 2019

English muffin + honey + butter  + cereal  + Yogurt

องิลชิมฟัฟิน + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped cabbage + sausage + fried egg

เบคอนมว้นกะหล า่ปล ี+ ฮ็อทด็อก+ ไขด่ำว

Tortilla with mixed veggie in cream salad (V)

ตอตลิญำ่ครมีสลัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Fried eggs with minced meat

ไขเ่จยีวทรงเครือ่ง

Stuffed pork in cucumber soup

แกงจดืแตงกวำยัดไสห้มู

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจก๊ + 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-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซุปใสหอมใหญแ่บบฝร ัง่เศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Brown rice with lentils and spinach (V)

สลดัขา้วกลอ้งใสถ่ ัว่เลนทลิและผกัโขม (มงัสวริตั)ิ

-MAIN COURSES-

Roast chicken

ไกย่ำ่ง

Baked tomato (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Burger and deep fried corn (V)

เบอรเ์กอรข์า้วโพดทอด (มง้สวริตั)ิ

Spicy minced pork 

ลำบหมู

Sukiyaki mixed veggie and mushroom (V)

สกุ ีผ้กัรวมเห็ด (มงัสวริตั)ิ

-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

Roselle juice(V) / น า้กระเจีย๊บ

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Penne tuna salad

เพนเนท่นูา่สลดั

Oven baked egg plants with cheese (V)

มะเขอืยาวอบชสี (มงัสวริตั)ิ

Fried rice noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วคั่วหมู

Hot & spicy soup with chicken and young coconut 

ตม้ย ำไกม่ะพรำ้วออ่น

-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 4 Column1 Category Column2

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

12 September 2019

Fried Waffle potato + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟิลมนัฝร ัง่ทอด + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

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

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + ไขม่ว้นทนูา่ขา้วโพดมายองเนส

Stuffed tomatoes with seasoned brown rice (V)

มะเขอืเทศยัดไสข้ำ้วกลอ้งปรงุรส (มังสวรัิต)ิ

Deep fried dried pork

หมแูดดเดยีวทอด

Pumpkin curry (V)

แกงฟักทอง (มังสวรัิต)ิ

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-

Carrot cream soup + Crouton 

ซปุครมีแครอท + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลัดญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Baked Chicken with Teriyaki Sauce

อกไกร่าดซอสงาเทรยิาก ิ

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวำงตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Spaghetti with Pumpkin Spinach  (V)

สปาเกตตผีดัฟกัทองผกัโขม (มงัสวริตั)ิ

Shrimp-paste fried rice

ขำ้วคลกุกะปิ

Noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-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

Brown rice cream brulee and macaroon

ครมีบเูลข่า้วกลอ้งกบัมาการนู

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Plum juice (V) / น า้บว๊ย

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Spaghetti sausage with fried chili

พำสตำ้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกไมเ่ผ็ด

Papaya salad rolled (V)

สม้ต ำหลอด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มักซอสบำบคีวิทอด

Kimchi curry (V)

แกงซปุกมิจ ิ(มังสวรัิต)ิ

-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 4 Column1 Category Column2

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 ์

13 September 2019

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

แซนดว์ชิโรลทนูา่ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + เบคอ่นยำ่ง

Grilled oringji mushroom with grilled eggplants (V)

สลัดเห็ดเออรนิจยิำ่งกับมะเขอืมว่ง (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with garlic sauce and herbs

ขำ้วผัดกระเทยีมสมนุไพร

Soup with boiled entrails and vegetables

เกำเหลำหมู

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจก๊ + 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-

Brocoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Mixed fruit salad

สลัดผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลำชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried tofu with bamboo shoot and holy basil (V)

กะเพราหนอ่ไมฟ้องเตา้หู ้(มงัสวริตั)ิ

Fried rice sticks (V)

ผัดไทย (มังวสรัิต)ิ

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้ำหมู

-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 า้ชาเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork stewed in the gravy

ซีโ่ครงหมอูบ

Brown rice shushi Isan style (V)

ซูชลิาบขา้วกลอ้ง  (มงัสวริตั)ิ

Northern style curried noodle soup with chicken

ขา้วซอยไก่

Sour and spicy soup with mushroom (V)

ตม้ย ำเห็ดรวมน ้ำใส (มังสวรัิต)ิ

-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 4 Column1 Category Column2

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 ์

14 September 2019

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคัสตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + baked chinese sausage with herbs 

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + กนุเชยีงอบสมนุไพร

Gratin avocado with oringi mushroom (V)

กราแตงอะโวคาโดเห็ดเออรนิจ ิ(มังสวรัิต)ิ

Panang red curry with fried egg

พะแนงไขด่าว

Clear soup with glass noodle and minced pork

ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

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-

Kedney bean cream soup + Crouton 

ซปุครมีถ่ัวแดง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Tuna salad

สลัดทนู่า

-MAIN COURSES-

Fried chicken with garlic and pepper

ไกท่อดกระเทยีมพรกิไทย

Boild corn (V)

ขา้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Steamed spring roll (V)

เปาะเปียะผักสด (มังสวรัิต)ิ

Shrimps with glass noodles

กุง้อบวุน้เสน้

Egg Noodles with mince pork soup

บะหมีห่ยกหมสูบั

-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

Roti mixed fruit

โรตผีลไมร้วม

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น า้เมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Chicken steak with apple sause

สเต็กไกใ่นซอสแอป๊เป้ิล

Tomatoes with deep fried tofu salad (V)

ย ามะเขอืเทศใสเ่ตา้หูท้อด (มงัสวริตั)ิ

Boiled pork with lime garlic and chili sauce 

หมนูึง่มะนาวพรกิสด

Sour and spicy smoked dry fish soup

ตม้โคลง้ปลากรอบ

-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 4 Column1 Category Column2

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

15 September 2019

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Mexican omelet (V)

ไขท่อดเม็กซกิัน (มังสวรัิต)ิ

Rice topping with Shashu pork

ขำ้วหนำ้หมชูำชู

Winter melon soup withchicken

ตม้จดืฟักไก่

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย /  โจก๊ + Chinese fritters

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-

 Spinach cream soup + Crouton 

ซปุครมีผักโขม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Cucumber salad

สลัดแตงกวำ

-MAIN COURSES-

Stew meatball

สตวูม์ทีบอล

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Burritos (V)

เบอรร์โิต ้(มังสวรัิต)ิ

Chicken stir-fried with ginger

ไกผั่ดขงิ 

Pink seafood flat noodles 

เย็นตำโฟ

-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

Grass jelly 

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Orange juice (V) / น า้สม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Napoleon sausage spaghetti 

สปาเกตตไีสก้รอกนโปเลยีน

Stir deep fried tofu with bean sauce

ผดัเตา้หูก้รอบ (มงัสวริตั)ิ

Sautéed mixed vegetables with meat ball in oyster sauce 

หมกูอ้นผัดผักสำมสี

Red curry with roasted chicken

แกงเผ็ดไกย่ำ่ง

-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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