week 22
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Monday / ว ันจ ันทร์
15 February 2021

Main Western
ตะว ันตก

Sandwiches with fried egg + honey + butter + cereal + Yogurt
แซนวิชไข่ดาว + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon + sausage + fried eggs
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried rice (V)
ข ้าวผัดเจ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried rice with chicken
ข ้าวผัดไก่

Pasta/Noodle/Soup
้ /ก๋วยเตีย
๋ ว/นา้ ซุป
เสน

Clear soup with glass noodle and minced pork
ั
ต ้มจืดวุ ้นเส ้นหมูสบ

Rice
ข้าว

Steamed rice / Pandan custard bread + soy milk
ข ้าวสวย / ขนมปั งสังขยา + น้ าเต ้าหู ้

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Spinach cream soup + Crouton
ซุปครีมผักโขม + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Caesar salad
ซีซาร์สลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Fried chicken with tamarind sauce
ไก่ทอดซอสมะขาม
Mashed potato and baked tomato (V)
มันบด + มะเขือเทศอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Rice topped with textured vegetable protein (V)
ข ้าวหมูแดง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice with red roasted pork
ข ้าวหมูแดง

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Seafood Yentafo
เย็นตาโฟทะเล

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่ งย่างกรอบ + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Water chestnuts in coconut milk
ทับทิมกรอบ

-BEVERAGESWater / นา้ ดืม
่

-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESStir-fried chicken breast with potato
อกไก่ผด
ั มันฝรั่ ง

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried coconut shoot with textured vegetables protein (V)
ผัดยอดมะพร ้าวโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried coconut shoot with egg and minced pork
ั
ผัดยอดมะพร ้าวใส่ไข่หมูสบ

Soup / curry
แกงซุป

Winter melon clear soup with pork balls
ต ้มจืดฟั กหมูก ้อน

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-BEVERAGES-

week 22
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
16 February 2021

Main Western
ตะว ันตก

Chicken sandwich club+ honey + butter + cereal + Yogurt
แซนวิชคลับไก่ + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon + sausage + fried egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Fried tofu with pepper (V)
เต ้าหู ้ทอดพริกไทย (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried chicken with pepper
ไก่ทอดพริกไทย

Pasta/Noodle/Soup
้ /ก๋วยเตีย
๋ ว/นา้ ซุป
เสน

Seaweed soup with pork balls
ซุปสาหร่ายหมูก ้อน

Rice
ข้าว

Steamed rice / Minibuns
ข ้าวสวย / ซาลาเปาจิว๋

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Pumpkin cream soup + Crouton
ซุปครีมฟั กทอง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Corn salad
สลัดข ้าวโพด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Carbonara pasta with bacon
พาสต ้าคาโบนาร่าเบค่อน
Sweet potato purple cheese balls (V)
ชีสบอลมันม่วง (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried textured vegetable protein with basil (V)
กะเพราโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried crispy pork with basil
กะเพราหมูกรอบ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with chicken
ราเมงไก่

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Jacket potatoes + side dish (V)
มันฝรั่ งอบเนยทัง้ เปลือก + เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Mixed little dumplings in sweet coconut milk
รวมมิตร

-BEVERAGESWater / นา้ ดืม
่

-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESBaked pork mexican
หมูอบแม็กซิกน
ั

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried minced mushroom with yellow curry paste (V)
คั่วกลิง้ เห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried minced chicken with yellow curry paste
คั่วกลิง้ ไก่

Soup / curry
แกงซุป

Sour soup with Thai omelette
แกงส ้มไข่ทอด

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-BEVERAGES-

week 22
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
17 February 2021

Main Western
ตะว ันตก

Sushi sandwiches + honey + butter + cereal + Yogurt
ิ นมปั ง + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
ซูชข
์
Bacon + sausage + fried egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก+ ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried textured vegetable protein with yellow powder (V)
ผัดผงกะหรีโ่ ปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried chicken with yellow powder
ไก่ผด
ั ผงกะหรี่

Pasta/Noodle/Soup
้ /ก๋วยเตีย
๋ ว/นา้ ซุป
เสน

Potato clear soup with chicken drumsticks
ต ้มจืดมันฝรั่ งน่องไก่

Rice
ข้าว

Steamed rice / Pork dumplings
ข ้าวสวย / ขนมจีบหมู

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Carrot cream soup + Crouton
ซุปครีมแครอท + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Japanese salad
สลัดญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork burger
เบอร์เกอร์หมู
grilled carrot and asparagus (V)
แครอทและหน่อไม ้ฝรั่ งย่าง (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried sweet sour textured vegetable protein (V)
ผัดเปรีย
้ วหวานโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried sweet sour with fried fish
ผัดเปรีย
้ วหวานปลาทอด

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Ramen with chicken ball
้ ไก่
ราเมงน้ าใสลูกชิน

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่ งย่างกรอบ +เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Sweet rice Gnocchi in coconut milk
ครองแครงกะทิสด

-BEVERAGESWater / นา้ ดืม
่

-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESPork ribs in BBQ sauce
ซีโ่ ครงหมูอบซอสบาร์บค
ิ วิ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Papaya salad
ส ้มตา

Asian food
เอเชียน

Fried chicken drumsticks
น่องไก่ทอด

Soup / curry
แกงซุป

Hot & spicy soup with chicken and young coconut
ต ้มยาไก่มะพร ้าวอ่อน

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-BEVERAGES-

week 22
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
18 February 2021

Main Western
ตะว ันตก

French toast + honey + butter + cereal + Yogurt
เฟร ้นช์โทส + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon + Sausage + Fried eggs
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir freid glass noodle with tofu
ผัดวุ ้นเส ้นเต ้าหู ้ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried glass noodles with minced pork
ั
ผัดวุ ้นเส ้นหมูสบ

Pasta/Noodle/Soup
้ /ก๋วยเตีย
๋ ว/นา้ ซุป
เสน

Potato clear soup with chicken drumsticks
แกงจืดมันฝรั่ งน่องไก่

Rice
ข้าว

Steamed rice / Bread + pandan custard
ข ้าวสวย / ขนมปั งสังขยา

Bread / ขนมปัง

Bread (V) / ขนมปั ง

Salad bar / สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

Fruits / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Morning snack / ของว่างเชา้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Mushroom cream soup + Crouton
ซุปครีมเห็ด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Coleslaw salad
โคลสลอว์สลัด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken breast tortilla
ตอติลญ่าอกไก่
Boiled pumpkin (V)
ฟั กทองต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Textured vegetable protein in red curry (V)
พะแนงโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Red curry with pork
พะแนงหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Glass noodle with Tom Yum soup and pork
ก๋วยเตีย
๋ ววุ ้นเส ้นหมูต ้มยา

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่ งย่างกรอบ +เครือ
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Roti
โรตี

-BEVERAGESWater / นา้ ดืม
่

-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSESMain Western
ตะว ันตก

-MAIN COURSESGrilled pork with miso sauce
หมูยา่ งซอสมิโซะ

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried Chinese noodles with Shiitake mushroom (V)
หมีซ
่ วั่ เห็ดหอม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried Chinese noodles with chicken
หมีซ
่ วั่ ไก่

Soup / curry
แกงซุป

Kimchi soup with pork
ซุปกิมจิหมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) ขนมปั งฝรั่ งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) / ผลไม้
Water / นา้ ดืม
่

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล
-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-BEVERAGES-

week 22
Breakfast / อาหารเชา้

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
19 February 2021

Main Western
ตะว ันตก

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ
Asian food
เอเชียน
Pasta/Noodle/Soup
้ /ก๋วยเตีย
๋ ว/นา้ ซุป
เสน
Rice
ข้าว
Bread / ขนมปัง
Salad bar / สล ัดบาร์
Fruits / ผลไม้
Milk / นม
Juice / นา้ ผลไม้
Morning snack / ของว่างเชา้
LUNCH / อาหารกลางว ัน

-STARTERS-

-STARTERS-

Western cream soup
ครีมซุปแบบตะว ันตก

Cauliflower cream soup + Crouton
ซุปครีมดอกกะหลา่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Mixed fruit salad
สลัดผลไม ้รวม

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลาชุปแป้ งทอด+มันฝรั่ งเฟร ้นช์ฟรายทอด
Baked Pineapple with honey (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็ น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Glass noodles spicy salad + mushroom fried cakes (V)
ยาวุ ้นเส ้น + ทอดมันเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Glass noodles spicy salad with minced pork
ั
ยาวุ ้นเส ้นหมูสบ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Vietnamese noodles with pork ribs
ก๋วยจั๊บญวนกระดูกหมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่ งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Baked potato + side dish (V)
้ แบน + เครือ
มันฝรั่ งอบฝานชิน
่ งเคียง

Rice (V) ข้าว

Steamed rice (V) / ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) / สลัดบาร์

-DESSERTS-

-DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

Dessert (V) / ขนมหวาน

Apple crumble + Ice cream
แอ๊ปเปิ้ ลครั มเบิล
้ +ไอศครีม

-BEVERAGESWater / นา้ ดืม
่

-BEVERAGESChilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

Afternoon snack / ของว่างบ่าย

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก
Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ
Asian food
เอเชียน
Soup / curry
แกงซุป

-SIDESBread (V) ขนมปัง
Rice (V) ข้าวสวย
Salad bar (V) สล ัดบาร์
Fruits (V) / ผลไม้

-BEVERAGESWater / นา้ ดืม
่
Milk / นม
Juice / นา้ ผลไม้

Lunch Menu for Early Years
February 2021 (Week 22)
Monday
15-02-21

Tuesday
16-02-21

Wednesday
17-02-21

Thursday
17-02-21

Fried chicken in tamarind sauce

Stir-fried crispy pork with basils

Pork burgers + Chicken nuggets

Breaded fried chicken

ไก่ทอดซอสมะขาม

ผ ัดกะเพราหมูกรอบ

เบอร์เกอร์หมู

ไก่ชุปเกล็ดขนมปังทอด

Rice topped with roasted red pork

Sweet potato cheese balls

Stir-fried sweet and sour with fried
fish

Chinese sweet pork sausages

ข้าวหมูแดง

ชีสบอลม ันม่วง

้ วหวานปลาทอด
ผ ัดเปรีย

กุนเชียง

Spinach cream soup

Pumpkin cream soup

Carrot cream soup

Mushroom cream soup

ซุปครีมผ ักโขม

ซุปครีมฟักทอง

ซุปครีมแครอท

ซุปครีมเห็ ด

Stir-fried macaroni

Pasta cabonara with bacon

Stir-fried spaghetti

Pad Tai

ผ ัดมะกะโรนี

ผ ัดพาสต้าคาโบนาร่าเบค่อน

ผ ัดสปาเก็ตตี้

ผ ัดไทย

Vegetables as a side dish

Vegetables as a side dish

Vegetables as a side dish

Vegetables as a side dish

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

Friday
18-02-21

