WEEK 25

Column1

Category

Column2

Monday / ว ันจ ันทร์
08 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Waffles + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ล + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
bacon + sausage + fried egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried noodles (V)
ผัดหมีเ่ ส ้นเล็ก (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried noodles with chicken
ผัดหมีเ่ ส ้นเล็กไก่

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

Clear soup with omelette and minced pork
ั
แกงจืดไข่น้ าหมูสบ

Rice / ข้าว

Steamed rice / Porridge + Chinese fritters
ข ้าวสวย / โจ๊ก + ปาท่องโก๋

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

Corn cream soup + Crouton
ซุปครีมข ้าวโพด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Cabbage salad
สลัดกะหลา่ ปลี

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Roasted pork rips with BBQ sauce
ซีโ่ ครงหมูอบซอสบาร์บค
ิ วิ
Baked broccoli and carrots (V)
บร็อคโคลี่ และแครอท อบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Textured vegetable red curry (V)
พะแนงโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken red curry
พะแนงไก่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Crispy noodles in sticky gravy soup with pork
ราดหน ้าหมีก
่ รอบหมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Fried Crinkle cut potato + side dish (V)
้ ใหญ่ทอด + เครือ
มันฝรั่งแท่งชิน
่ 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

Black jelly in syrup
เฉาก๊วย

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Macaroni in mushroom sauce and ham
มักกะโรนีผัดซอสเห็ด + แฮม

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried tofu with cashew nuts
เต ้าหู ้ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Chicken Nasi Lemak
นาซิเลอมักไก่

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Stir-fried chicken with cashew nuts
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

WEEK 25

Column1

Category

Tuesday / ว ันอ ังคาร
09 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Pancake + honey + butter + cereal + Yogurt
แพนเค ้ก + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Grilled Ham + sausage + fried egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried broccoli and carrot (V)
ผัดบร็อคโคลีกบ
ั แครอท (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried broccoli and carrot with chicken
ผัดบร็อคโคลีกบ
ั แครอทไก่

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

Pickled cabbages clear soup with pork rips
ต ้มจืดผักกาดดองใส่กระดูกหมู

Rice / ข้าว

Steamed rice / Dim Sum
ข ้าวสวย / ติม
่ ซา

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

Cream soup with mushroom + Crouton
ซุปครีมเห็ด + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Quinou
สลัดควินัว

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork Lasagne sheets
ลาซานญ่าหมู
Baked asparagus and carrots (V)
หน่อไม ้ฝรั่งและแครอทอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Glass noodles spicy salad (V)
ยาวุ ้นเส ้น (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Fried eggs spicy salad
ยาไข่ดาวมังฯ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Shraded chciken noodles
ก๋วยเตีย
๋ วไก่ฉีก

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Jacket potatoes + side dish (V)
มันฝรั่งอบเนยทัง้ 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

Banana in coconut milk
กล ้วยบวชชี

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Pork chop
พอร์คชอป

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Textured vegetable protein clear soup with bamboo mushroom (V)
แกงจืดโปรตีนเกษตรเยือ
่ ไผ่ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Celery clear soup with chicken
ไก่ผัดขึน
้ ฉ่าย

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Bamboo mushroom clear soup with pork rips
ต ้มจืดซีโ่ ครงหมูเยือ
่ ไผ่
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

WEEK 25

Column1

Category

Wednesday / ว ันพุธ
10 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

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

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried cabbages with textured vegetable potine + Fried cake (V)
ผัดกะหลา่ ปลีโปรตีนเกษตร + ทอดมันเห็ด

Asian food
เอเชียน

Stir-fried cabbage with minced pork
ั
ผัดกะหลา่ ปลีหมูสบ

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

Ivy ground clear soup with pork balls
แกงจืดตาลึงหมูก ้อน

Rice / ข้าว

Steamed rice / Churros
ข ้าวสวย / ชูโรส

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

Traditional French onion soup + Crouton
ซุปใสหอมใหญ่แบบฝรั่งเศส + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Steamed crab sticks salad
สลัดปูอด
ั

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Pork with miso sauce
หมูยา่ งซอสมิโซะ
Baked chickpeas (V)
มะเขือเทศอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried kale (V)
ผัดคะน ้า (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried kale with crispy pork
ผัดคะน ้าหมูกรอบ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Rice noodles with chicken red curry
ขนมจีนน้ ายาไก่

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่งบด + 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

Young coconut Sago
สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Shoyu rameng Japanese spaghetti with pork
โชยุชาชูราเมงเส ้นสปาเก็ตตีห
้ มู

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Mixed vegetables sour soup (V)
แกงส ้มผักรวม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried squid with basils
หมึกผัดโหรพา

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Mixed vegetables sour soup with pork
แกงส ้มผักรวมหมู
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

WEEK 25

Column1

Category

Thursday / ว ันพฤห ัสบดี
11 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

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

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried asparagus (V)
ผัดหน่อไม ้ฝรั่ง (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried asparagus and carrot with chicken
ผัดหน่อไม ้ฝรั่งกับแครอทไก่

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

Potato clear curry with pork
แกงจืดมันฝรั่งหมู

Rice / ข้าว

Steamed rice / Panda custard bread
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

Tomato cream soup + Crouton
ซุปครีมมะเขือเทศ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Cucamber salad with Balsamic
สลัดแตงกวาบัลซามิก

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken steak with black peppers
สเต็กไก่พริกไทยดา
Baked Pineapple (V)
สับปะรดอบ (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Rice seasoned with shrimp paste (V)
ข ้าวคลุกกะปิ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice seasoned with shrimp paste
ข ้าวคลุกกะปิ

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Boat noodles with pork
ก๋วยเตีย
๋ วเรือหมู

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่งย่างกรอบ +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

black sesame dumplings in sweet coconut milk
บัวลอยน้ ากะทิ

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Pasta in white sauce and bacon
พาสต ้าครีมซอสเบคอน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Pasta in mushroom sauce (V)
พาสต ้าซอสเห็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Rice topped with pork Korea style
ข ้าวหน ้าหมูเกาหลี

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Thai chicken coconut soup
ต ้มข่าไก่
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

WEEK 25

Column1

Category

Friday / ว ันศุกร์
12 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Custard crepe + honey + butter + cereal + Yogurt
เครปคัสตาร์ด + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Sausage + fried eggs + bacon
ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว + เบคอน

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

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

Asian food
เอเชียน

Panang red curry with fried eggs
พะแนงไข่ดาว

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

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

Rice / ข้าว

Steamed rice / Hot soy milk + Chinese fritters
ข ้าวสวย / น้ าเต ้าหู ้ทรงเครือ
่ ง + ปาท่องโก๋

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

Broccoli cream soup + Crouton
ซุปครีมบร็อคโคลี่ + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Japanese sweet egg salad
สลัดไข่ม ้วนญีป
่ น
ุ่

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Battered fish & chip
ปลาชุปแป้ งทอด+มันฝรั่งเฟร ้นช์ฟรายทอด
Mashed potato (V)
มันบด (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir-fried tofu with yellow powder (V)
เต ้าหู ้ผัดผงกะหรี่ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried chicken with yellow powder
ไก่ผัดผงกะหรี่

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Tom Yum noodles with minced pork + crispy skin pork
ั + แคปหมู
ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยาหมูสบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Baked potato + side dish (V)
้ แบน + เครือ
มันฝรั่งอบฝานชิน
่ 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 Vanilla flavor
แอ๊ปเปิ้ ลครัมเบิล
้ +ไอศครีมวานิลลา

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Grilled pork neck
คอหมูยา่ ง

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tofu in dried red curry (V)
ฉู่ฉี่เต ้าหู ้ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Mackerel in dried red curry
ฉู่ฉี่ปลาทู

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Miso soup with minced pork
ซุปมิโซะใส่หมูบะช่อ
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

WEEK 25

Column1

Category

Saturday / ว ันเสาร์
13 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

Main Western
ตะว ันตก

Waffles + honey + butter + cereal + Yogurt
วาฟเฟิ ล + น้ าผึง้ + เนย + ซีเรียล + โยเกิรต
์
Bacon + sausage + star egg
เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไข่ดาว

LUNCH / อาหารกลางว ัน

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Stir fried macaroni (V)
มักกะโรนีผัด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir fried macaroni with bacon
มักกะโรนีผัดเบคอน

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

Stuffed chicken in cabbage soup
แกงจืดใบกะหลา่ ปลีหอ
่ ไก่

Rice / ข้าว

Steamed rice / Fish porridge
ข ้าวสวย / ข ้าวต ้มปลา

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

Potato salad
สลัดมันฝรั่ง

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Fried chicken drumsticks
น่องไก่ทอด
Boild corn (V)
ข ้าวโพดต ้ม (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Textured vegetable protein spicy salad (V)
น้ าตกโปรตีนเกษตร (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Slided pork spicy salad
น้ าตกหมู

Soup / Noodle
๋ ว
แกงซุป / ก๋วยเตีย

Rolled noodles with crispy pork
ก๋วยจับหมูกรอบ

-SIDES-

-SIDES-

Bread (V) ขนมปัง

French baguette (V) / ขนมปั งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Mashed potato + side dish (V)
มันฝรั่งบด + 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

Ice-cream
ไอศครีม

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Penne in mushroom sauce with pork ham
เพนเน่ซอสเห็ดแฮม

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Corn spicy salad (V)
ตาข ้าวโพดไม่เผ็ด (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Minced pork omelette + Corn spicy salad
ั + ตาข ้าวโพดไม่เผ็ด
ไข่เจียวหมูสบ

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Chicken drumpstick clear soup with winter melon
ต ้มจืดน่องไก่ใส่ฟัก
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

WEEK 25

Column1

Category

Sunday / ว ันอาทิตย์
14 March 2021

Breakfast / อาหารเชา้

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

Glass noodle spicy salad (V)
ยาวุ ้นเส ้น (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Stir-fried mixed vegetables with Chinese sweet pork sausages
กุนเชียงผัดผักรวม

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

Potato clear soup with pork
แกงจืดมันฝรั่งหมู

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

Tuna and mashed potato cream soup + Crouton
ซุปครีมทูน่ามันฝรั่ง + ขนมปั งกรอบทรงลูกเต๋า

Salad / สล ัด

Avocado salad
สลัดอะโวคาโด

-MAIN COURSES-

-MAIN COURSES-

Main Western
ตะว ันตก

Chicken breast in Lemon sauce
อกไก่ซอสเลม่อน
Boiled pumpkin (V)
ฟั กทองต ้มสุก (มังสวิรัต)ิ

Dinner / อาหารเย็น

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Tofu and Shiitake in sweet brown soup (V)
พะโล ้เต ้าหู ้เห็ดหอม (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Braised chicken and boiled eggs in sweet brown soup
พะโล ้ไก่ตน
ุ๋ + ไข่

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 งฝรั่งเศส

Potatoes (V) ม ันฝรง่ ั

Crispy roasted potato + side dish (V)
มันฝรั่งย่างกรอบ +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

Tapioca pellets in milk tea with fruit salad
สาคูชาไทยฟรุตสลัด

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled 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

Chicken Kebab
เคบับไก่

Vegetarian (V)
ม ังสวิร ัติ

Japanese curry (V)
แกงกะหรีญ
่ ป
ี่ น
ุ่ (มังสวิรัต)ิ

Asian food
เอเชียน

Grilled pork with honey
หมูยา่ งน้ าผึง้

Soup / curry
แกงซุป
Bread (V) ขนมปัง

Japanese curry with pork balls
แกงกะหรีห
่ มูก ้อน
-SIDESFrench baguette (V) ขนมปั งฝรั่งเศส

Rice (V) ข้าวสวย

Steamed rice (V) ข ้าวสวย

Salad bar (V) สล ัดบาร์

Salad bar selection (V) สลัดบาร์

Fruits (V) ผลไม้

Seasonal fruit (V) / ผลไม ้ตามฤดูกาล

-BEVERAGES-

-BEVERAGES-

Water / นา้ ดืม
่

Chilled water / น้ าเปล่า

Milk / นม

Chilled milk / นมสด

Juice / นา้ ผลไม้

Fruit juice (V) / น้ าผลไม ้

-SIDES-

Lunch Menu for Early Years
March 2021 (Week 25)
Monday
08-03-21

Tuesday
09-03-21

Wednesday
10-03-21

Thursday
11-03-21

Friday
12-03-21

Stir-fried cashew nuts with pork

Roasted pork with honey

Miso grilled pork

Chicken steak with black pepper

Fried battered fish + French Fries

หมูผ ัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

หมูอบนา้ ผึง้

หมูยา่ งมิโซะ

สเต็กไก่พริกไทย

ปลาดอลลีท
่ อด + เฟรนช์ฟรายส์

Chicken nuggets

Boiled egg fried in tamarind sauce

Stir-fried kale with crispy pork

Sweet fried pork

Stir-fried chicken with yellow
powder

น ักเก็ตไก่

ไข่ลก
ู เขย

คะน้าหมูกรอบ

หมูหวาน

ไก่ผ ัดผงกะหรี่

Corn cream soup

Mushroom cream soup

Onion sop

Tomato soup

Broccoli cream soup

ซุปครีมข้าวโพด

ซุปครีมเห็ด

ซุปหอมห ัวใหญ่

ซุปมะเขือเทศ

ซุปครีมบร็อคโคลี

Yakisoba

Stir-fried pasta

Stir-fried macaroni

Stir-fried spaghetti

Pad Tai

ผ ัดยากิโซบะ

ผ ัดพาสต้า

ผ ัดม ักกะโรนี

ผ ัดสปาเก็ตตี้

ผ ัดไท

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

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

ผ ักเคียง

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

Steamed rice

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

ข้าวสวย

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

สล ัดบาร์

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้ตามฤดูกาล

