
          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

21-09-20 22-09-20 23-09-20 24-09-20 25-09-20

Roasted pork legs Minced chicken steak Honey-mustard roasted chicken
Stir fried chicken with yellow curry 

powder
Fried battered fish

ขาหมอูบ สเต็กไกส่บั ไกอ่บน า้ผ ึง้มสัตารด์ ไกผ่ดัผงกะหรี่ ปลาดอลลีท่อด

Fried chicken wings Fried chinese sweet pork sausages Fried cabbages with crispy pork
Pork steak in mushroom white 

cream sauce
French Fries + sausages

ปีกไกท่อด กนุเชยีงทอด ผดักะหล า่หมกูรอบ สเต็กหมซูอสเห็ด เฟรนชฟ์รายส ์+ ฮ็อทด็อก

Spinach cream soup Broccoli cream soup
Purple sweet potato 

cream soup
Onion soup Cauliflower cream soup

ซุปผกัโขม ซุปครมีบร็อคโคลี ซุปครมีมนัมว่ง ซุปใสหอมใหญ่ ซุปครมีดอกกะหล า่

Pasta in tomato sauce Stir fried spaghtti with eggs Stir fried instant noodles with hams Macaroni Pad Tai with pork

ผดัพาสตา้ซอสมะเขอืเทศ สปาเก็ตตีผ้ดัไข่ ผดัมามา่ใสแ่ฮม มกักะโรนผีดั ผดัไทหมู

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 6)



WEEK 6 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์ Column3

21 September 2020

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

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Stir-fried mixed veggies (V)

มงัสวริตั ิ ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried rice with garlic sauce and herbs + Fried pork

เอเชยีน ขำ้วผัดกระเทยีมสมนุไพร + หมทูอด

Pasta / Noodle / Soup Mixed mushroom in coconut milk spicy soup

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป ตม้ย ำเห็ดรวมน ้ำขน้

Rice / ขา้ว Steamed rice / Steamed bun

ขำ้วสวย / ซำลำเปำ

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 Green salad with Balsamic Vinaigrette

สลดัผักรวมบลัซำมกิ

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Roasted pork legs

ตะวนัตก ขำหมอูบ

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Stir-Fried mushroom with yellow curry paste (V)

มงัสวริตั ิ คัว่กลิง้เห็ด (มังสวรัิต)ิ

Asian food Clear soup with tofu and chicken drumpsticks

เอเชยีน แกงจดืเตำ้หูน่้องไก่

Soup / Noodle Boat egg noodles with pork

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว กว่ยเตีย๋วเรอืเสน้บะหมี ่(หม)ู

-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) / สลดับำร์

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

Dessert (V) / ขนมหวาน Chendol

ลอดชอ่ง

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้ำเปลำ่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

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

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Grilled pork in tomato sauce

ตะวนัตก หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Vegetarian (V) Stir-fried red curry paste with tofu (V)

มงัสวริตั ิ ผัดพรกิแกงเตำ้หู ้(มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried chicken in Tamarind

เอเชยีน ไกท่อดซอสมะขำม

Soup / curry Chinese vegetable stew with pork

แกงซุป ตม้จับฉ่ำยหม ู

-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 6 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

22 September 2020

Sandwich poket ommelette + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนวชิไสไ้ขก่วน + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausage + fried egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว

Stir-fried pumkin with eggs (V)

ฟักทองผัดไข ่(มังสวรัิต)ิ

Fried rice with Thai sour pork sausage and eggs

ขำ้วผัดแหนมใสไ่ข่

Clear soup with Thai herbs and pork balls

แกงจดืตุน๋สมนุไพรใสห่มกูอ้น

Steamed rice / Pandan soy milk + Chinese flitters

ขำ้วสวย / น ้ำเตำ้หูใ้บเตย + 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-

Broccoli cream soup + Crouton

ซปุครมีบล็อกโคลี ่+ ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Minced chicken steak

สเต็กไกส่บั

Crispy fried vegetable (V)

ผักรวมทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Fontal Polenta with Mushroom Sauté (V)

โพเลนตำ้เห็ด (มังสวรัิต)ิ

Tom Yum with Pork

ตม้ย ำหมู

Ramen with chicken stew

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

Grass jelly

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

BBQ pork and chicken

บำบคีวิรวมหมไูก่

Broccoli and quinoa fried cake (V)

ทอดมันบร๊อคโคลคีวนัิว (มังสวรัิต)ิ

Fried egg with sweet sauce

ไขล่กูเขย

Fish Tom Yum (not spicy)

ตม้ย ำปลำ (ไมเ่ผ็ด)

-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 6 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

23 September 2020

Pancake + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + Sausage + fried egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนำ้ สไตลจ์นี (มังสวรัิต)ิ

Sticky rice + grilled pork

ขำ้วเหนยีว + หมป้ิูง

Pumpkin curry with chicken

แกงฟักทองไกไ่มเ่ผ็ด

Steamed rice / Dim Sum

ขำ้วสวย / ติม่ซ ำ

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-

Purple sweet potato soup + Crouton 

ซปุมันมว่ง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Avocado mixed salad

สลดัอะโวคำโด

-MAIN COURSES-

Roasted chicken with honey and mustard

ไกอ่บน ้ำผึง่มัสตำรด์

Baked sliced eggplants (V)

มะเขอืยำวอบ (มังสวรัิต)ิ

Tom Yum fried Quinoa (V)

ควนัิวผัดตม้ย ำ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried cabbages with crispy pork

ผัดกะหล ำ่ปลหีมกูรอบ

Noodles with minced pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-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

Rice balls in sweet coconut milk

บวัลอย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice(V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Dolly fish steak

สเต็กปลำดอลลี่

Stir-fried baby corn with textured vegetable protine (V)

ผัดขำ้วโพดออ่นใสโ่ปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มักซอสบำบคีวิทอด

Thai pork curry with morning glory

แกงเทโพหมสูำมชัน้

-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 6 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

24 September 2020

Waffles + honey + butter  + cereal  + Yogurt

วำฟเฟิล + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + เบคอ่นยำ่ง

Tofu with sweet sauce (V)

ผัดเตำ้หูล้กูเขย (มังสวรัิต)ิ

Deep fried dried pork

หมแูดดเดยีวทอด

Potato clear curry with pork

แกงจดืมันฝร่ังหมู

Steamed rice / Porridge + Chinese Flitters

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-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Corn salad

สลดัขำ้วโพด

-MAIN COURSES-

Pork steak with mushroom sauce 

สเต็กหมซูอสเห็ด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Macaroni with crispy tofu (V)

มักกะโรนผัีดเตำ้หูก้รอบ (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken in yellow curry with onion and egg

ไกผั่ดผงกะหรี่

Big flat noodles in thick gravy with pork

รำดหนำ้เสน้ใหญ่

-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

chilled sweet vermicelli in coconut milk

สลิม่น ้ำกะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pasta sausage with stir fried chilli

พำสตำ้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกไมเ่ผ็ด

Bibimbup Korean rice salad (V)

บบิมิบบั ขำ้วย ำเกำหล ี(มังสวรัิต)ิ

Crispy frish spicy salad

ย ำปลำกรอบ

Chicken coconut soup

ตม้ขำ่ไก่

-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 6 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 ์

25 September 2020

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled ham

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + เบคอ่นยำ่ง

Stir-fries morning glory (V)

ผัดผักบุง้ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried brest chicken with ginger 

อกไกผั่ดขงิ

Pork stewed in brown soup

พะโลห้มู

Steamed rice / Boiled rice

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-

Cauliflower cream soup + Crouton 

ซปุครมีดอกกะหล ำ่  + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese Salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลำชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Boiled pumpkin  (V)

ฟักทองตม้ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried crispy egg noodles with soy protine (V)

ผัดหมกีรอบใสโ่ปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Red curry with chicken

แพนงไก่

Vietnamese rice noodles with crispy pork

กว๋ยจ๊ับหมกูรอบ

-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 Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวำนลิลำ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Green tea (V) / น ้ำชำเขยีว

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Mexican pork patties with Tzatziki sauce

แม็กซกินัพอรค์แพตตี ้ซอสซำซคิิ

Spicy stir fried with glass noodles  (V)

ผัดวุน้เสน้ขีเ้มำ (มังสวรัิต)ิ

chicken stew with soy sauce

ไกตุ่น๋ซอี ิ๊ว

Clear soup with pork balls

แกงจดืฟักใสห่มกูอ้น

-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 6 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 ์

26 September 2020

Pancake + honey + butter  + cereal + Yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + bacon + star egg

ฮ็อทด็อก + เบคอน + ไขด่ำว

Stir fried Thai basil with egg tofu (V)

ผัดกระเพรำเตำ้หูไ้ขท่อด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with salt

ไกท่อดเกลอื

Seaweed clear soup with pork balls

ซปุสำหร่ำยใสห่มกูอ้น

Steamed rice / tofu in ginger juice

ขำ้วสวย / เตำ้ฮวยน ้ำขงิ

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

Tuna salad

สลดัทนู่ำ

-MAIN COURSES-

Battered shrimp

กุง้ชบุแป้งทอด

Mixed vegetable sushi (V)

ซชูผัิกรวม (มังสวรัิต)ิ

Spicy stir fried with basil and tofu (V)

ผัดฉ่ำเตำ้หูโ้หระพำ (มังสวรัิต)ิ

Chicken in coconut milk curry

แกงกะทไิก่

Big flat noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญห่มู

-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

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Boiled pork in lime salad

หมมูะนำวไมเ่ผ็ด

Stir yellow daylily and Shitake with tofu (V)

ดอกไมจ้นีผัดเห็ดหอมใสฟ่องเตำ้หู ้(มังสวรัิต)ิ

Rice topped with stir-fried porkball and basil

กระเพรำลกูชิน้หมรูำดขำ้ว

Pumpkin in red curry with pork

แกงฟักทองหมู

-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 6 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

27 September 2020

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + bacon 

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + เบคอน

Stir-fried broccoli (V)

ผัดบร็อคโคล ี(มังสวรัิต)ิ

Stir fried breast chicken with potatoes

อกไกผั่ดมันฝร่ัง

Bamboo shoot clear soup with steaky pork

แกงจดืหน่อไมใ้สห่มสูำมชัน้

Steamed rice / Hot Soy milk + Panda custard bread

ขำ้วสวย / น ้ำเตำ้หูท้รงเครือ่ง + ขนมปังสงัขยำ

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-

Japanese potato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมันเทศญีปุ่่ น + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Chicken salad

สลดัไก่

-MAIN COURSES-

Grilled Chicken

ไกย่ำ่ง

Crispy fried vegetable (V)

ผักรวมทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir fried tofu with black pepper  (V)

เตำ้หูข้ำวผัดพรกิไทยด ำ (มังสวรัิต)ิ

Sweet and sour fish

ปลำสำมรส

Sukhothai noodles with pork

กว๋ยเตีย๋วสโุขทัยหมู

-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

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Meatball with spinach mashed potatoes

มทีบอลกบัมันบดผักโขม

Angel hair with black & sweet pepper (V)

เสน้แองเจิล้แฮรผั์ดพรกิไทยด ำ+พรกิหวำน (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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