
WEEK 8 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์ Column3

05 October 2020

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western Waffles + honey + butter  + cereal  + Yogurt

ตะวนัตก วาฟเฟิล + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausage + fried egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Vegetarian (V) Stir fried noodles (V)

มงัสวริตั ิ ผัดหมีเ่สน้เล็ก (มังสวรัิต)ิ

Asian food American fried rice

เอเชยีน ขา้วผัดอเมรกินั

Pasta / Noodle / Soup Pork spare rips soup with Shitake mushroom

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป เล็งเห็ดหอม

Rice / ขา้ว Steamed rice / Porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจ๊ก + ปาทอ่งโก๋

Bread / ขนมปงั Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar / สลดับาร ์ Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Fruits / ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Morning snack / ของวา่งเชา้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

LUNCH / อาหารกลางวนั -STARTERS- -STARTERS-

Western cream soup Corn cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีขา้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Salad / สลดั Cabbage salad

สลดักะหล า่ปล ี

-MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western Roasted breast chicken with honey mustard

ตะวนัตก อกไกอ่บน ้าผึง้มัสตารด์

Baked broccoli and carrots (V)

บร็อคโคลี ่และแครอท อบ (มังสวรัิต)ิ

Vegetarian (V) Stir-fried mushroom with black peppers

มงัสวริตั ิ เห็ดผัดพรกิไทยด า (มังสวรัิต)ิ

Asian food Spicy mixed vegetable soup with pork (not too spicy)

เอเชยีน แกงเลยีงหม ู(ไมเ่ผ็ด)

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) / ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์ Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS- -DESSERTS-

Fruits (V) / ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Dessert (V) / ขนมหวาน Black jelly in syrup

เฉากว๊ย

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้าเปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Afternoon snack / ของวา่งบา่ย Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Dinner / อาหารเย็น -MAIN COURSES- -MAIN COURSES-

Main Western German pork legs

ตะวนัตก ขาหมเูยอรมัน

Vegetarian (V) Stir-fried mixed mushroom with butter (V)

มงัสวริตั ิ เห็ดรวมผัดเนย (มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried mackerel fish

เอเชยีน ปลาททูอด

Soup / curry Seaweed clear soup with pork balls

แกงซุป ตม้สาหร่ายหมกูอ่น

-SIDES- -SIDES-

Bread (V) ขนมปงั French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Rice (V) ขา้วสวย Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar (V) สลดับาร ์ Salad bar selection (V) สลดับาร์

Fruits (V)  ผลไม้ Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES- -BEVERAGES-

Water / น า้ด ืม่ Chilled water / น ้าเปลา่

Milk / นม Chilled milk / นมสด

Juice / น า้ผลไม้ Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 8 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

06 October 2020

Pancake + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แพนเคก้ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Grilled Ham + sausage + fried egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก +  ไขด่าว

Stir-fried cabbage (V)

ผัดกะหล า่ (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with pepper 

ไกท่อดพรกิไทย

Pickled cabbages clear soup with pork rips

ตม้จดืผักกาดดองใสก่ระดกูหมู

Steamed rice / Dim Sum

ขา้วสวย / ติม่ซ า

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Cream soup with mushroom + Crouton

ซปุครมีเห็ด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Quinou

สลดัควนัิว

-MAIN COURSES-

Chicken wings in red sauce

ปีกไกน่ ้าแดง

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Penne with mushroom sauce (V)

เพนเน่ซอสเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Steamed pork in sour salad (not too spicy)

หมนูึง่มะนาว (ไมเ่ผ็ด)

Seafood Yentafo

เย็นตาโฟทะเล

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Jacket potatoes + side dish (V)

มันฝร่ังอบเนยทัง้เปลอืก + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Banana in coconut milk

กลว้ยบวชชี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pork chop

พอรค์ชอป

Stir-fried green curry with mixed mushroom (V)

ผัดเขยีวหวานเห็ดรวม (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken wings

ปีกไกท่อด

Roasted duck in red curry

แกงเผ็ดเป็ดยา่ง

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 8 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

07 October 2020

Sandwich Sushi + honey + butter  + cereal  + Yogurt

ซชูขินมปัง + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + fried egg + sausage

เบคอน  + ไขด่าว + ฮ็อทด็อก

Stir fried baby corn (V)

ผัดขา้วโพดออ่น (มังสวรัิต)ิ

Baked rice with pineapple and pork

ขา้วอบสปัปะรดหมู

Pumpkin curry

แกงฟักทองไมเ่ผ็ด

Steamed rice / Churros

ขา้วสวย / ชโูรส

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Traditional French onion soup + Crouton 

ซปุใสหอมใหญแ่บบฝร่ังเศส + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Steamed brab sticks

สลดัปอูดั

-MAIN COURSES-

Pork with miso sauce

หมยูา่งซอสมโิซะ

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Brown rice sushi (V)

ซชูขิา้วกลอ้ง (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried minced chicken with yellow curry paste

คัว่กลิง้ไกส่บั

Rice noodles with red curry chicken 

ขนมจนี น ้ายาไกไ่มเ่ผ็ด

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Mashed potato + side dish (V)

มันฝร่ังบด + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Young coconut Sago

สาคเูปียกมะพรา้วออ่น

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice(V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Shoyu rameng Japanese spaghetti with pork

โชยชุาชรูาเมงเสน้สปาเก็ตตีห้มู

Fried mix veggies (V)

ผักรวมทอดกรอบไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มักซอสบาบคีวิทอด

Sunflower sprouts in sour soup with shrimp

แกงสม้ตน้ออ่นทานตะวนักุง้

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 8 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

08 October 2020

French toast + honey + butter  + cereal  + Yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

 Bacon +Sausage+star egg

 เบคอน + ฮ็อทด็อก + ไขด่าว

Stir-fried luffa acutangula (V)

บวบผัด (มังสวรัิต)ิ

Deep fried fish pasty

ทอดมันปลา

Potato clear curry with pork

แกงจดืมันฝร่ังหมู

Steamed rice / Panda custard bread

ขา้วสวย / ขนมปังสงัขยา

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Tomato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมะเขอืเทศ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Cucamber salad with Balsamic

สลดัแตงกวาบลัซามกิ

-MAIN COURSES-

Rice topped with stir-fried pork Korean style 

ขา้วหนา้หมเูกาหลี

Boiled gourd and bok choy  (V)

บวบและผักกวางตุง้ตม้สกุ (มังสวรัิต)ิ

Minced mixed mushroom spicy salad - Not too spicy (V)

ลาบเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Minced chicken spicy salad

ลาบไกส่บั

Ramen with pork balls

ราเมงน ้าใสลกูชิน้หมู 

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Crispy roasted potato + side dish (V)

มันฝร่ังยา่งกรอบ +เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

black sesame dumplings in ginger juice

บวัลอยน ้าขงิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pork steak

สเต็กหมู

Fried Enoki mushroom (V)

เห็ดเข็มทองทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried clams with roasted chilli paste

ผัดหอยลาย

Chicken coconut soup

ตม้ขา่ไก่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



WEEK 8 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 ์

09 October 2020

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + Yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Sausage + fried egg + grilled bacon

ฮ็อทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stir fried three color vegetables (V)

ผัดผักสามส ี(มังสวรัิต)ิ

Stir fried breast chicken with ginger 

อกไกผั่ดขงิ

Bamboo clear soup with pork

แกงจดืหน่อไมส้ดใสห่มู

Steamed rice / Steamed bun

ขา้วสวย / ซาลาเปา

Bread (V) / ขนมปัง

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-STARTERS-

Broccoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่ + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Japanese sweet egg salad

สลดัไขม่ว้นญีปุ่่ น

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Spaghetti with black & sweet pepper (V)

สปาเก็ตตีผั้ดพรกิไทยด า+พรกิหวาน (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with saulted eggs

ปลาหมกึผัดไขเ่ค็ม

Noodles in sticky gravy with pork (No bean paste)

ราดหนา้หมีก่รอบหมไูมใ่สเ่ตา้เจีย้ว

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Baked potato + side dish (V)

มันฝร่ังอบฝานชิน้แบน + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Apple crumble + Ice cream Vanilla flavor

แอป๊เป้ิลครัมเบิล้ +ไอศครมีวานลิลา

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Grilled pork neck

คอหมยูา่ง

Baked glass noodles with Shiitake mushroom  (V)

เห็ดหอมวุน้เสน้ (มังสวรัิต)ิ

Rice topping with grilled chicken

ขา้วหนา้ไกย่า่ง

Miso soup with minced pork

ซปุมโิซะใสห่มบูะชอ่

-SIDES-

French baguette (V) ขนมปังฝร่ังเศส

Steamed rice (V) ขา้วสวย

Salad bar selection (V) สลดับาร์

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้



          Lunch Menu for Early Years

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

05-10-20 06-10-20 07-10-20 08-10-20 09-10-20

Roasted chicken with honey and 

mustard
Roasted chicken in red sauce Grilled pork in Miso sauce Stir-fried flat noodles with pork Fried battered fish +French Fries

ไกอ่บน ำ้ผ ึง้มสัตำรด์ ปีกไกน่ ำ้แดง หมยูำ่งซอสมโิซะ ผดัซอี ิว๊หมเูสน้ใหญ่ ปลำดอลลีท่อด + เฟรนชฟ์รำยส์

Sausages Pork Tonkatsu Chinese sweet pork sausages Nuggets Stir-fried squid with sulted eggs

ไสก้รอก หมทูอดทงคตัซึ กนุเชยีง นกัเก็ต ปลำหมกึผดัไขเ่ค็ม

Corn cream soup Mushroom cream soup Onion soup Tomato cream soup Broccoli cream soup

ซุปครมีขำ้วโพด ซุปครมีเห็ด ซุปใสหอมใหญ่ ซุปครมีมะเขอืเทศ ซุปครมีบร็อคโคลี

Spaghetti Penne in mushroom sauce Macaroni
Rice topped with grilled pork 

Korean style
Stir-fried pasta with eggs

ผดัสปำรเ์ก็ตตี้ เพนเนซ่อสเห็ด มกักะโรนผีดั ขำ้วหนำ้หมเูกำหลี พำสตำ้ผดัไข่

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

ขำ้วสวย ขำ้วสวย ขำ้วสวย ขำ้วสวย ขำ้วสวย

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

สลดับำร ์ สลดับำร ์ สลดับำร ์ สลดับำร ์ สลดับำร ์

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล ผลไมต้ำมฤดกูำล

  September 2020 (Week 8)
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