
WEEK 20 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์

01 February 2021

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western Strawberry pancake + honey + butter + cereal + yogurt

ตะวนัตก แพนเคก้กลิน่สตรอวเบอรี่ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + bacon + fried eggs

ฮอทด็อก + เบคอน + ไขด่ำว

Vegetarian (V) Chinese vegetable stew with tofu (V)

มงัสวริตั ิ ตม้จับฉ่ำยเตำ้หู ้(มังสวรัิต)ิ

Asian food Bonchon chicken

เอเชยีน ไกบ่อนชอน

Pasta / Noodle / Soup Chinese vegetable stew with pork

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป ตม้จับฉ่ำยหมู

Rice / ขา้ว Steamed rice / Mini buns

ขำ้วสวย / ซำลำเปำจิว๋

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 Corn cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุขำ้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Salad / สลดั Potato salad

สลดัมันฝร่ัง

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western German truffle Frikadelle with bacon

ตะวนัตก เยอรมันมทีบอลเห็ดทรัฟเฟิลกบัเบคอ่น

Baked carrot and asparagus (V)

แครอทและหน่อไมฝ้ร่ังอบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Textured vegetable protein spicy salad (V)

มงัสวริตั ิ ลำบโปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Asian food Minced minced pork spicy salad

เอเชยีน ลำบไกส่บัไมเ่ผ็ด

Soup / Noodle Udon with Briased chicken drumsticks

แกงซุป / กว๋ยเตีย๋ว อดุงไกตุ่น๋

-SIDES- -SIDES-

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

Potatoes (V) มนัฝร ัง่ Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + 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 Sticky rice in coconut milk and sweet corn

ขำ้วเหนยีวเปียกขำ้วโพด

-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 Roasted chicken breast with butter

ตะวนัตก อกไกอ่บเนย

Vegetarian (V) Stir-fried kale (V)

มงัสวริตั ิ ผัดคะนำ้ (มังสวรัิต)ิ

Asian food Stir-fried kale with minced pork

เอเชยีน ผัดคะนำ้หมสูบั

Soup / curry Saeweed clear soup with tofu Jepanese style

แกงซุป แกงจดืสำหร่ำยเตำ้หูญ้ีปุ่่ น

-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 20 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

02 February 2021

French toast + honey + butter + cereal + yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon  + sausages + fried eggss

เบคอน + ฮอทด็อก + ไขด่ำว

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

เตำ้หูไ้ขผั่ดขึน้ฉ่ำย (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with chinese sausages

ขำ้วอบกนุเชยีง

Pumpkin red curry with chicken

แกงฟักทองไก่

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-

Sugar peas cream soup + Crouton

ครมีซปุถ่ัวแดง +  ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Tomato salsa

ซลัซำ่มะเขอืเทศ

-MAIN COURSES-

German pork knuckle

ขำหมเูยอรมัน

Mashed potato and baked tomato (V)

มันบด +   มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Crispy textured vegetable protein spicy salad (V)

ย ำโปรตนีเกษตรฟ ู(มังสวรัิต)ิ

Spicy catfish salad

ย ำปลำดกุฟู

Tom Yum noodle with shredded chicken

บะหมีต่ม้ย ำไกฉ่กี

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Fried Crinkle cut potato  + side dish (V)

มันฝร่ังแทง่ชิน้ใหญท่อด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขำ้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับำร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

Black jelly in syrup

เฉำกว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Breaded fried squids

ปลำหมกึชปุแป้งทอด

Steamed mushroom with lime garlic and chilli sauce (V)

เห็ดนงึมะนำว (มังสวรัิต)ิ

Boiled pork with lime garlic and chili sauce 

หมนูึง่มะนำว

Pickled lettuce soup with chicken drumpsticks

แกงจดืผักกำดดองน่องไก่ 

-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 20 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

03 February 2021

Sushi sandwish + honey + butter  + cereal  + yogurt

ซชูขินมปัง + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausages + fried eggs

เบคอน + ฮอทด็อก  + ไขด่ำว

Fried rice (V)

ขำ้วผัดสำมส ี(มังสวรัิต)ิ

Stir fried macaroni with bacon

มะกะโรนผัีดเบคอน

Clear soup with seaweed and minced pork 

ตม้จดืสำหร่ำยหมสูบั

Steamed rice / Pork dumplings

ขำ้วสวย / ขนมจบีหมู

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

Russian salad

รัสเซยีนสลดั

-MAIN COURSES-

Chicken steak BBQ sauce

สเต็กไกซ่อสบำรบ์คิวิ

Baked Pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Green curry with textured vegetable protein (V)

 แกงเขยีวหวำนโปรตนีเกษตร (มังสวรัิต)ิ

Green curry with pork

แกงเขยีวหวำนหมู

Fish mew soup

กะเพำะปลำ

-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

Taro in sweet coconut milk

บวชเผอืก

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice(V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Napoleon sausages spaghetti 

สปำเกตตไีสก้รอกนโปเลยีน

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

กะเพรำหน่อไมฟ้องเตำ้หู ้(มังสวรัิต)ิ

Stir-fried bamboo shoot with basils + fried eggs

กะเพรำหน่อไม ้+ ไขด่ำว

Strw mushroom Tom Yum with chicken(V)

ตม้ย ำเห็ดฟำงไก่

-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 20 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

04 February 2021

Pork club sandwich+ honey + butter  + cereal  + yogurt

แซนวชิคลบัหม ู+ น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausages + fried eggs

 เบคอน + ฮอทด็อก +  ไขด่ำว

Fried rice sauce (V)

ขำ้วผัด (มังสวรัิต)ิ

Boiled eggs sour and spicy salad with minced pork

ย ำไขต่ม้หมสูบั

Thai chicken coconut soup (V)

ตม้ขำ่ไก่

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-

pumpkin  cream soup + Crouton

ซปุฟักทอง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Summer salad

ซมัเมอรส์ลดั

-MAIN COURSES-

Pork schnitzel

ชนทิเซลิหมู

Potato schnitzel (V)

ชนทิเซลิมันฝร่ัง (มังสวรัิต)ิ

Mushroom Biryani (V)

ขำ้วหมกเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Chicken Biryani

ขำ้วหมกไก่

Pink flat noodles  with pork

เย็นตำโฟหมู

-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

Fruit in syrup

ผลไมล้อยแกว้

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้ำเปลำ่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Roasted chicken in BBQ sauce

ไกอ่บซอสบำรบ์คิวิ

Yakisoba (V)

ยำกโิซบะ (มังสวรัิต)ิ

Chicken satay with peanut sauce

ไกส่ะเตะ๊

Hot & spicy pork soup - not too spicy (V)

ตม้ย ำใสห่มไูมเ่ผ็ด

-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 20 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 ์

05 February 2021

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + yogurt

แซนดว์ชิทนู่ำ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + fried eggs + grilled ham

ฮอทด็อก + ไขด่ำว + เบคอ่นยำ่ง

Stir-fried mixed veggsies (V)

ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Pineapple fried rice with chicken

ขำ้วผัดสบัปะรดไก่

Winter melon red curry with pork (V)

แกงคัว่หมฟัูกเขยีว

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-

Brocoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่+ ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Nicoise salad

สลดันซิวัส์

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลำชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รำยทอด

Fried sping rolls (V)

เป๊ำะเป๊ียทอด (มังสวรัิต)ิ

Tom Yum (V)

ตม้ย ำ (มังสวรัิต)ิ

Tom Yum Khong

ตม้ย ำกุง้

Ramen with pork

รำเมงหมู

-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

Fruit juice (V) / น ้ำผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ำมฤดกูำล

-MAIN COURSES-

Pork shop

พอรค์ชอป

Stir-fried mushromm with yellow powder (V)

เห็ดผัดผงกะหรี ่(มังสวรัิต)ิ

Stir-fried crab with yellow curry powder

ปผัูดผงกะหรี่

Chicken coconut milk 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 20 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 ์ Column8

06 February 2021

Custard crepe + honey + butter  + cereal + yogurt

เครปคสัตำรด์ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + bacon + star eggss

ฮอทด็อก + เบคอน + ไขด่ำว

Stired lotus stem with chinese mushroom (V)

สำยบวัผัดเห็ดหอม (มังสวรัิต)ิ

fried boiled eggs in tamarind sauce

ไขล่กูเขย

Glass noodles clear soup with pork balls

แกงจดืวุน้เสน้หมกูอ้น

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-

Brocoli cream soup + Crouton 

 ซปุครมีบร็อคโคลี ่+ ขนมปังกรอบทรงลกูเตำ๋

Tuna salad

สลดัทนู่ำ

-MAIN COURSES-

Grilled chicken with veggsie stew French style

ไกย่ำ่งกบัสตวูผั์กสไตลฝ์ร่ังเศส

Boild corn (V)

ขำ้วโพดตม้ (มังสวรัิต)ิ

stir-fried tofu with celery (V)

เตำ้หูผั้ดขึน้ชำ่ย (มังสวรัิต)ิ

stir-fried snakehead fish with celery

ปลำชอ่นผัดขึน้ฉ่ำย

Vietnamese noodle soup with pork

กว๋ยจ๊ับญวนหมู

-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-

Spaghetti sausages with fried chili

พำสตำ้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกไมเ่ผ็ด

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนำ้ สไตลจ์นี (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried clams

ผัดหอยลำย

Pork stewed in brown soup + boiled eggs

พะโลห้ม ู+ ไข่

-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 20 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

07 February 2021

Pancake+ honey + butter  + cereal + yogurt

แพนเคก้ + น ้ำผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + star eggss + crispy ham

ฮอทด็อก +  ไขด่ำว + แฮมยำ่งกรอบ

Stir-fried Chinese morning glory (V)

ผัดผักบุง้ (มังสวรัิต)ิ

Chicken salad rolls

สลดัโรลไกอ่บ

Wintermelon soup with shitake mushroom+minced pork

แกงจดืฟักเห็ดหอมหมบูด

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขำ้วสวย /  โจ๊ก + Chinese fritters

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

Japanese salad

สลดัญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Roasted pork ribs with honey

ซีโ่ครงหมอูบน ้ำผึง้

Baked carrot (V)

แครอทอบ (มังสวรัิต)ิ

Fried taro spicy salad  (V)

ย ำเผอืกทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Green curry with fish ball + rice noodle

แกงเขยีวหวำนลกูชิน้ปลำกรำย + ขนมจนี

Sukiyaki mixed veggsie with chicken

สกุีไ้ก่

-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

Stir mix veggsies (V)

ผัดผักรวมมติร (มังสวรัิต)ิ

Katsudon

ขำ้วหนำ้ไกอ่บไขส่ไตลญ์ีปุ่่ น

Mushroom soup with pork

ตม้ย ำเห็ดนำงฟ้ำใสห่มไูมเ่ผ็ด

-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

2/1/2021 2/2/2021 2/3/2021 2/4/2021 2/5/2021

German truffle Frikadelle with 

bacon
German pork legs Chicken steak in BBQ sauce Schnitzel Fried battered fish + French Fries

เยอรมนัมทีบอลเห็ดทรฟัเฟิลกบัเบคอ่น ขาหมเูยอรมนั สเต็กไกซ่อสบารบ์คิวิ ชนทิเซลหมู ปลาดอลลีท่อด + เฟรนชฟ์รายส์

Stir-fried penne with sausages Stir-fried Farfalle with chicken Fried Chinese sweet pork sausages Chicken Biryani Stir-fried flat noodles

ผดัเพนเนไ่สก้รอก ผดัฟารฟ์าเรไ่ก่ กนุเชยีงทอด ขา้วหมกไก่ ผดัซอี ิว๊

Corn cream soup Red bean cream soup Onion soup Pumpkin cream soup Broccoli cream soup

ซุปครมีขา้วโพด ซุปถ ัว่แดง ซุปหอมใหญ่ ซุปฟกัทอง ซุปครมีบร็อคโคลี

Fried chicken wings Fried chicken nuggets Stir-fried pasta with hams Stir-fried spagehtti Spring rolls

ปีกไกท่อด นกัเก็ตไก่ ผดัพาสตา้แฮม ผดัสปาเก็ตตี้ เปาะเป๊ียะทอด

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

  February 2021 (Week 20)
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