
WEEK 16 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

14 December 2020

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

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausages + star eggss

เบคอน  + ฮอทด็อก + ไขด่ำว

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

มงัสวริตั ิ แกงฟักทอง (มังสวรัิต)ิ

Asian food Rice topping with grilled chicken

เอเชยีน ขำ้วหนำ้ไกย่ำ่ง

Pasta / Noodle / Soup Pumpkin curry with pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป แกงฟักทองหมู

Rice / ขา้ว Steamed rice / Minin bun

ขำ้วสวย / ซำลำเปำจิว๋รวมรส

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 Mushroom cream soup + Crouton 

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีเห็ด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Coleslaw

โคลสลอว ์สลดักะหล ำ่ปล ี

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Roasted breast chicken with honey mustard

ตะวนัตก อกไกอ่บน ้ำผึง้มัสตำรด์

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Spaghetti with pumpkin spinach (V)

มงัสวริตั ิ สปำเกตตผัีดฟักทองผักโขม (มังสวรัิต)ิ

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) / 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 Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Grilled pork in tomato sauce

ตะวนัตก หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Vegetarian (V) Spicy curry with mixed mushroom (V)

มงัสวริตั ิ แกงเผ็ดเห็ดรวม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried chicken with salt

เอเชยีน ไกท่อดเกลอื

Soup / curry Mushroom red curry with pork

แกงซุป แกงเผ็ดเห็ดรวมหมู

-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 16 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

15 December 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir-fried macaroni (V)

ผัดมักกะโรนี (มังสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มะกะโรนผัีดเบคอน

Stuffed chicken in cabbage soup

แกงจดืใบกะหล ำ่ปลหีอ่ไก่

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-

Kedney bean cream soup + Crouton 

ซปุครมีถ่ัวแดง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Avocado salad

สลดัอโวคำโด

-MAIN COURSES-

Deep fried pork gochujung Korean spicy

หมทูอดซอสโคชจัูง

Boild corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried mixed mushroom with asparagus (V)

คัว่กลิง้เห็ดรวม (มังสวรัิต)ิ

Stir fried minced chicken with yellow curry paste

คัว่กลิง้ไกส่บั

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

Mixed cendol in coconut milk

รวมมติร

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Melon juice (V) / น ้ำเมลอ่น

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Macaroni tomato sauce with meatball

มักกะโรนซีอสมะเขอืเทศหมบูอล

Fermented mushroom sausage stir fried with eggs+chillies (V)

ไขเ่จยีวแหนมเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Chicken steak Korean style  + side dish

สเตก๊ไกส่ไตลเ์กำหล ี+ เครือ่งเคยีง

Green curry with pork

แกงเขยีวหวำนหมู

-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 16 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

16 December 2020

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Fried rice (V)

ขำ้วผัด (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with pork

ขำ้วผัดหมู

Chinese mixed vegetable stew with pork

ตม้จับฉ่ำยหมู

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-

Carrot cream soup + Crouton

ซปุครมีแครอบ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Corn salad

สลดัขำ้วโพด

-MAIN COURSES-

Pork Cordon Bleu

หมกูอรด์องเบลอ (หมหูอ่ชสี)

Stir-fried mixed vegetables  (V)

ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Thai fried crispy noodle  (V)

ผัดไทยเกี๊ยวกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Thai fried crispy noodle  with pork + Papaya salad

ผัดไทยเกี๊ยวกรอบหมู + สม้ต ำ

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) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Roti with mixed fruit

โรตผีลไมร้วม

-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

Mixed vegetables tempura (V)

ซชูขิำ้วกลอ้ง (มังสวรัิต)ิ

Shrimp + squid fried with BBQ sauce

กุง้ + หมกึผัดซอสบำบคีวิ

Red curry with chicken

พะแนงไก่

-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 16 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

17 December 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 noodle with coconut milk (V)

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพ ู(มังสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk and chicken

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพไูก่

Clear soup with pork ribs

ตม้จดืกระดกูออ่น

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-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Mixed fruit salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Turkey + Gravy + Cranberry & Apple sauce + stuffing

ไกง่วง + เกรวี ่+  แครนเบอรรี ่และ แอป๊เป้ิลซอส + สตฟัฟ่ิง

Tofu with Paxo Sage&Onion stuffing mix

เตำ้หูก้อ้นทรงเครือ่งดว้ยพำโซ

Stuffed sweet peppers with Paxo sage&onion stuffing mix (V)

พรกิหวำนอบทรงเครือ่งดว้ยพำโซ (มังสวรัิต)ิ

Roast pork Joint with crackle

หมอูบกรอบแบบองักฤษ

Roast chicken and clear soup

ไกย่ำ่ง และ น ้ำซปุใส

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Roast potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝำนชิน้ใหญ่ + เครือ่งเคยีง

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Apple crumble + Ice cream + Whipping cream

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมี + วปิป้ิงครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-



สตูร stuffing เคร่ืองเคียงไก่งวง 

วตัถดุบิ 

- ขนมปังบาแกตต์  

- เนยจืด 

- หอมใหญ่หัน่เตา๋ 

- ก้านเซอเลอร่ี 

- กระเทียมสบั 

- ผกัชีสบั 

- ใบไธม์สบั 

- ใบสะระแหนส่บั 

- ใบโรสแมร่ีสบั 

- เกลือ 

- พริกไทยด า 

- ซุปไก่ 

- ไขไ่ก่ 

วิธีท า 

1) หัน่ขนมปังเป็นเตา๋ตากไว้หนึ่งคืนหรือน าไปอบด้วยไฟอณุหภมู 200 องศา 20 นาที 

2) วอร์มเตาด้วยอณุหภมูิ 350 องศา ทาเนยท่ีถาดอบ จากนัน้ละลายเนยในกระทะท่ีตัง้ไฟปานกลาง ใส่

หอมสบัและด้านเซอเลอรี ้คนเป็นเวลา 8 จนสง่กลิ่นหอม 

3) ใสก่ระเทียม ผกัชี สะระแหน่ ใบไธม์และโรสแมร่ีลงไป จากนัน้ผดัตอ่อีก 1 นาที จนสง่กลิ่นหอม  

4) เทขนมปังท่ีตากหรืออบไว้ลงในชามใหญ่ จากนัน้เทสว่นผสมในกระทะลงไปแล้วคลกุเคล้าให้เข้ากนั 

ตอ่มาให้ไขไ่ก่ท่ีตีแล้ว ลงไปผสมกบัซุปไก่ในชามแยก ก่อนจะคอ่ยๆราดลงไปในชามท่ีผสมขนมปังกบั

เคร่ืองเคียงตา่งๆไว้แล้ว ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทยด า และผดัให้เข้ากนั 

5) เทสว่นผสมทกุอยา่งลงในถาดอบท่ีทาเนยไว้ น าแผน่ฟอยล์มาเคลือบไว้ น าเข้าเตาอบ 45 นาที จากนัน้

น าออกจากเตาแล้วเอาฟอยล์ออก น าเข้าเตาอบอีก 15-20 นาที  เป็นอนัเสร็จ 



          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

14-12-2020 15-12-2020 16-12-2020 17-12-2020 18-12-2020

Roasted chicken breast with honey Fried pork Pork Cordon Bleu Grilled chicken

อกไกอ่บน า้ผ ึง้ หมทูอด หมกูอรด์องเบลอ ไกย่า่ง

Steamed eggs and crab stickes Chicken nuggets Fried chicken wings Soy-flavoured pork

ไขตุ่น๋และปอูดั นกัเก็ตไก่ ปีกไกท่อด หมอูบซอสโชยุ

Mushroom cream soup Red bean cream soup Carrot cream soup Onion soup

ซุปครมีเห็ด ซุปครมีถ ัว่แดง ซุปครมีแครอท ซุปหอมหวัใหญ่

Stir-fried maccaroni Stir-fried penne in white sauce Stir-fried flate noodles Stir-fried spagehtti

ผดัมกักะโรนี ผดัเพนเนค่รมีซอส ผดัซอี ิว๊ ผดัสปาเก็ตตี้

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

ผกัเคยีง ผกัเคยีง ผกัเคยีง ผกัเคยีง

Steamed rice Steamed rice Steamed rice Steamed rice

ขา้วสวย ขา้วสวย ขา้วสวย ขา้วสวย

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

สลดับาร ์ สลดับาร ์ สลดับาร ์ สลดับาร ์

Fruits Fruits Fruits Fruits 

ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล ผลไมต้ามฤดกูาล

December 2020 (Week 16)
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