
WEEK 17 Column1 Category Monday / วนัจนัทร ์

11 January 2021

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 (มงัสวรัิต)ิ

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 ้ำผึง้มสัตำรด์

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มงัสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Spaghetti with pumpkin spinach (V)

มงัสวริตั ิ สปำเกตตผัีดฟักทองผักโขม (มงัสวรัิต)ิ

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)

มนัฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + 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 (มงัสวรัิต)ิ

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 17 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

12 January 2021

Custard crepe + honey + butter  + cereal + Yogurt

เครปคสัตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir-fried macaroni (V)

ผัดมกักะโรนี (มงัสวรัิต)ิ

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 (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried mixed mushroom with asparagus (V)

คั่วกลิง้เห็ดรวม (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried minced chicken with yellow curry paste

คั่วกลิง้ไกส่บั

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้ำหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + 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

มกักะโรนซีอสมะเขอืเทศหมบูอล

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

ไขเ่จยีวแหนมเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

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 17 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

13 January 2021

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Fried rice (V)

ขำ้วผัด (มงัสวรัิต)ิ

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 (มงัสวรัิต)ิ

Thai fried crispy noodle  (V)

ผัดไทยเกี๊ยวกรอบ (มงัสวรัิต)ิ

Thai fried crispy noodle  with pork + Papaya salad

ผัดไทยเกี๊ยวกรอบหม ู+ สม้ต ำ

Noodles with stewed pork soup

กว๋ยเตีย๋วหมตูุน๋

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + 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

มทีบอลกบัมนับดผักโขม

Mixed vegetables tempura (V)

ซชูขิำ้วกลอ้ง (มงัสวรัิต)ิ

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 17 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

14 January 2021

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 ู(มงัสวรัิต)ิ

Stir fried noodle with coconut milk and chicken

ผัดหมีก่ะท ิสชีมพไูก่

Clear soup with pork ribs

ตม้จดืกระดกูออ่น

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-

Carrot cream soup + Crouton 

ซปุครมีแครอท + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Hot Dog Buns

ฮ็อทด็อกบนั

grilled carrot and asparagus  (V)

แครอทและหน่อไมฝ้ร่ังยำ่ง (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried textured vegetable protine with basils  (V)

กะเพรำโปรตนีเกษตร (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried minced pork with basil + fried eggs

ผัดกะเพรำหมสูบั + ไขด่ำว

Ramen with chicken ball

รำเมงน ้ำใสลกูชิน้ไก่

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มนัฝร่ังยำ่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Sweet rice Gnocchi in coconut milk

ครองแครงกะทสิด

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pasta in white sauce and bacon

พำสตำ้ครมีซอสเบคอน

Pasta in mushroom sauce  (V)

พำสตำ้ซอสเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Rice topped with pork Korea style

ขำ้วหนำ้หมเูกำหลี

Chicken Tom Yum

ตม้ย ำไก่

-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 17 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 ์

15 January 2021

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled bacon

ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว + เบคอ่นยำ่ง

Stir-fried flate noodles with tofu  (V)

ผัดซอีิว้เตำ้หูท้อด (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried flate noodles with chicken

ผัดซอีิว้ไก่

Bamboo clear soup with pork

แกงจดืหน่อไมส้ดใสห่มู

Steamed rice / Steamed bun

ขำ้วสวย / ซำลำเปำ

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 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Japanese sweet egg salad

สลดัไขม่ว้นญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลำชปุแป้งทอด+มนัฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried tofu with saulted eggs (V)

เตำ้หูผั้ดไขเ่ค็ม (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with saulted eggs

ปลำหมกึผัดไขเ่ค็ม

Tom Yum noodles with minced pork + crispy skin pork (No nuts)

กว๋ยเตีย๋วตม้ย ำหมสูบั + แคปหม ู(ไมเ่อำถ่ัว)

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มนัฝร่ังอบฝำนชิน้แบน + 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

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Grilled pork neck

คอหมยูำ่ง

Stir-fried kale  (V)

ผัดคะนำ้ (มงัสวรัิต)ิ

Stir-freid kale with canned mackerels

ผัดคะนำ้ปลำกระป๋อง

Miso soup with minced pork

ซปุมโิซะใสห่มบูะชอ่

-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 17 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 ์

16 January 2021

Waffles + honey + butter  + cereal + Yogurt

วำฟเฟิล + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausage + star egg

เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่ำว

Stir fried macaroni (V)

มกักะโรนผัีด (มงัสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มกักะโรนผัีดเบคอน

Stuffed chicken in cabbage soup

แกงจดืใบกะหล ำ่ปลหีอ่ไก่

Steamed rice / Fish porridge

ขำ้วสวย / ขำ้วตม้ปลำ

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

Potato salad

สลดัมนัฝร่ัง

-MAIN COURSES-

Fried chicken drumsticks

น่องไกท่อด

Boild corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มงัสวรัิต)ิ

Pad Tai (V)

ผัดไทย (มงัสวรัิต)ิ

Pad Tai with pork

ผัดไทยหมู

Boat noodles with pork

กว๋ยเตีย่วเรอืหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มนัฝร่ังบด + 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-

Penne in mushroom sauce with pork

เพนเน่ซอสเห็ดหมู

Red curry (V)

พะแนง (มงัสวรัิต)ิ

Minced pork omelette + Red curry with pork

ไขเ่จยีวหมสูบั + พะแนงหมู

Thai 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 17 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

17 January 2021

French toast + honey + butter  + cereal + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + star egg + crispy ham

ฮ็อทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Stir-fried tofu with yellow powder (V)

เตำ้หูผั้ดผงกะหรี ่(มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried chicken with yellow powder

ไกผั่ดผงกะหรี่

Wintermelon soup with shitake mushroom+minced pork

แกงจดืฟักเห็ดหอมหมบูด

Steamed rice / Pandan cudstard bread

ขำ้วสวย / 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-

 Spinach cream soup + Crouton 

ซปุครมีผักโขม + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Honey mustard salad

ซซีำ่รซ์อสน ้ำผึง้มสัตำรด์

-MAIN COURSES-

Minced chicken steak

สเต็กไกส่บั

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มงัสวรัิต)ิ

Instant noodles spicy fry  (V)

มำมำ่ผัดขีเ้มำ (มงัสวรัิต)ิ

Spicy fry with pork

ผัดขีเ้มำหมู

Pork wonton soup

เกี๊ยวน ้ำหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มนัฝร่ังอบยำ่ง + 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

Orange juice (V) / น ้ำสม้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Meatball with spinach mashed potatoes

มทีบอลกบัมนับดผักโขม

Stir-fried mushroom with roasted chilli paste (V)

ผัดพรกิเผำเห็ด (มงัสวรัิต)ิ

Stir-fried clams

ผัดหอยลำย

Braised Kaki in brown soup with boiled eggs

ตม้คำก ิ+ ไขต่ม้

-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 ้



          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

11/1/2021 12/1/2021 13-01-2021 14-01-2021 15-01-2021

Roasted chicken with honey Fried pork in Kochujang sauce Cordon blue pork Fried chicken wings Fried battered fish + French Fries

อกไกอ่บน า้ผ ึง้ หมทูอดซอสโคชูจงั หมกูอรด์องเบลอ ปีกไกท่อด ปลาดอลลีท่อด + เฟรนชฟ์รายส์

Sausages Omelette Stir-fried crispy dumbling sheet Fried Chinese sweet pork sausaces Stir-fried squid with salted eggs

ไสก้รอก ไขเ่จยีว ผดัไทยเกีย๊วกรอบ กนุเชยีง ปลาหมกึผดัไขเ่ข็ม

Mushroom cream soup Red bean cream soup Carrot cream soup Cauliflower cream soup Broccoli cream soup

ซุปครมีเห็ด ซุปครมีถ ัว่แดง ซุปครมีแครอท ซุปดอกกะหล า่ ซุปบร็อคโคลี

Spaghetti with minced pork Stir-fried pasta with minced pork Steamed crab sticks Stir-fried macaroni Stir-fried flat noodles

ผดัสปาเก็ตตีห้มสูบั ผดัพาสตา้หมสูบั ปอูดั ผดัมกักะโรนี ผดัซอี ิว๊

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

  January 2021 (Week 17)


	SIS KY Menu_January_Week 17_ 2021
	Early years menu_week 17 2021

