
WEEK 27 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

Monday / วนัจนัทร ์

30 March 2020

Strawberry pancake + honey + butter + cereal + Yogurt

แพนเคก้กลิน่สตรอวเบอรี ่ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + baked egg in bacon + star egg

ฮ็อทด็อก + ไขถ่ว้ยพันเบคอน + ไขด่ำว

Thai style egg tofu stir-fry with celery  (V)

เตำ้หูไ้ขผั่ดขึน้ฉ่ำย (มังสวรัิต)ิ

American fried rice

ขำ้วผัดอเมรกิัน

Clear soup with glass noodle and minced pork

ตม้จดืวุน้เสน้หมสูบั

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-

Corn cream soup + Crouton

ซปุขำ้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Potato mixed with bacon salad

สลดัมันฝร่ังใสเ่บคอน

-MAIN COURSES-

Burger BBQ pulled pork

เบอรเ์กอรห์มยูำ่งบำรบ์คีวิ

Boiledcorn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Crispy noodles with fried tofu in thick gravy (V)

โกยซหีมีเ่ตำ้หูท้อด (มังสวรัิต)ิ

Omelet and lemon grass soup with mushrooms

ตม้ย ำไขเ่จยีว

Noodles with boiled chicken

กว๋ยเตีย๋วไกฉ่กี

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Mixed grain in syrup 

เตำ้ทงึ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Baked pork spare ribs in honey

ซีโ่ครงหมอูบน ้ำผึง้

Berrito with mixed bean (V)

เบอรร์โิตไ้สถ่ั้ว (มังสวรัิต)ิ

Stir fried chicken, ginger and mixed vegetables

ไกผั่ดขงิผักรวม

Savoury curry with pork

แพนงหมู

-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 27 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

31 March 2020

Banana rolled sandwich + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิโรลกลว้ยหอม + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + bacon wrapped chicken + fried egg

ฮ็อทด็อก + เบคอนหอ่ไก ่ + ไขด่ำว

Stir-fried kale (V)

ผัดคะนำ้ (มังสวรัิต)ิ

Fried rice noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วคัว่หมู

Winter melon soup withchicken

ตม้จดืฟักไก่

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

Caesar salad

ซซีำ่รส์ลดั

-MAIN COURSES-

German truffle Frikadelle with bacon

เยอรมันมทีบอลเห็ดทรัฟเฟิลกับเบคอ่น

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวำงตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried tofu with curry powder (V)

เตำ้หูไ้ขท่อดผัดผงกะหรี ่ (มังสวรัิต)ิ

Minced chicken stew

สตวูไ์กบ่ด

Pink flat noodles with seafood

เย็นตำโฟทะเล

-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

Grass jelly in syrup 

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Baked spaghetti with ham cheese

สปำเก็ตตีอ้บแฮมชสี

Maxican minced mushroom on potato waffles (V)

เห็ดบดเม็กซกิัน วำฟเฟ้ิลมันฝร่ัง (มังสวรัิต)ิ

Fried tuna fish with garlic

ปลำททูอดกระเทยีม

Pumpkin curry with pork

แกงฟักทองใสห่มู

-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 27 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 / วนัพุธ

01 April 2020

French toast + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon wrapped sausage + scramble eggs+fried egg

เบคอนหอ่ฮ็อทด็อก + ไขค่น + ไขด่ำว

Stir fried zucchini with eggs (V)

ผัดบวบใสไ่ข ่ (มังสวรัิต)ิ

Garlic fried rice

ขำ้วผัดกระเทยีม

Bamboo Shoot boiled with pork bones

ตม้จดืหน่อไมซ้ีโ่ครงหมู

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย / โจก๊ + 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-

Pumpkin cream soup + Crouton 

ซปุครมีฟักทอง+ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Grilled chicken with Sriracha sauce

ไกอ่บซอสศรรีำชำ

Baked eggplant (V)

มะเขอืยำวเผำ (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad (V)

สม้ต ำ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried rice with pork and basil

ขำ้วคลกุผัดกระเพรำหมู

Noodles with pork stew soup

กว๋ยเตี๊ยวหมตูุน๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบยำ่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Muskmelon in Coconut Milk 

แตงไทยกะทสิด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Penne tuna salad

เพนเน่ทนู่ำสลดั

Fried mix veggies Tempura with plum sauce (V)

เทมปรุะผักรวม จิม้ซอสบว๊ย (มังสวรัิต)ิ

Grilled pork neck

คอหมยูำ่งน ้ำจิม้แจว่

Pickled lettuce soup with minced pork ball

แกงจดืผักกำดดองหมบูดกอ้น 

-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 27 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

02 April 2020

Bolona crepe + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เครปโบโลน่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + bacon wrapped baked spinach&cheese

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + ผักโขมอบชสีพันเบคอน

Stir fried Chinese morning glory (V)

ผัดผักบุง้ไฟแดง (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with tuna

ขา้วผัดปลาทนู่า

Stuffed cucumber minced pork soup

แกงจดืแตงกวายดัไสห้มสูบั

Steamed rice / Boiled rice soup

ขา้วสวย / ขา้วตม้

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Carrot cream soup + Crouton 

ซปุครมีแครอท + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Corn salad

สลดัขา้วโพด

-MAIN COURSES-

Mexican pork patties with Tzatziki sauce

แม็กซกิันพอรค์แพตตี ้ ซอสซาซคิิ

Fresh cucumber and red tomato (V)

แตงกวาหัน่ มะเขอืเทศ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried textured vegetable protein with yellow curry paste

คัว่กลิง้โปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Rice steamed with chicken soup

ขา้วมันไก่

Noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด+เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Pumpkin in coconut milk

บวชฟักทอง

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Grilled pork in tomato sauce

หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Mustard baked eggplant (V)

มะเขอืยาวอบมัสตารด์ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried crispy pork and basil

กระเพราะหมกูรอบ

Hot and sour chicken soup (tom yum gai) 

ตม้ย าไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 27 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 ์

03 April 2020

Marmalad waffle + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วาฟเฟ้ิลกลิน่แยมสม้ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + Vietnamese pan eggs + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขก่ระทะ + ไขด่าว + แฮมยา่ง

Stir-fried sayate with salted soya bean (V)

ผัดยอดมะระ (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with chicken

ขา้วผัดไก่

Vegetable gourd soup with minced pork and tofu

แกงจดืต าลงีเตา้หูห้มสูบั

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจก๊ + ปาทอ่งโก๋

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Kedney bean cream soup + Crouton 

ซปุครมีถ่ัวแดง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Angel hair with pumpkin and eggs (V)

เสน้แองเจิล้แฮรผั์ดฟักทองไข ่ (มังสวรัิต)ิ

Hot & spicy soup with pork ribs

ตม้แซบ่กระดกูหมอูอ่นไมเ่ผ็ด

Ramen with chicken stew soup

ราเมงไกตุ่น๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Apple crumble + Ice cream

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Nicoise tuna French salad

สลดันซิวัทนู่า

Steamed egg (V)

ไขตุ่น๋ทรงเครือ่ง (มังสวรัิต)ิ

Oyakodon rice topping with chicken teriyaki Japanese style 

โอยาโกะดงั ขา้วหนา้ไกญ่ีปุ่่ น

Massamun curry pork

มัสมั่นหมู

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้
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