
WEEK 9 Column1 Category Column2 Monday / วนัจนัทร ์ Column3

26 October 2020

Breakfast / อาหารเชา้ Main Western French toast + honey + butter + cereal + yogurt

ตะวนัตก เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausages + star egg

เบคอน + ฮอทด็อก + ไขด่าว

Vegetarian (V) Stir-fried mixed veggies (V)

มงัสวริตั ิ ผัดผักรวม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried rice with garlic sauce and herbs and chicken

เอเชยีน ขา้วผัดกระเทยีมสมนุไพรไก่

Pasta / Noodle / Soup Clear soup with pork balls

เสน้ / กว๋ยเตีย๋ว / น า้ซุป แกงจดืหมกูอ้น

Rice / ขา้ว Steamed rice / Bioled rice

ขา้วสวย / ขา้วตม้

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 Mushroom cream soup + Crouton

ครมีซุปแบบตะวนัตก ซปุครมีเห็ด + 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 spagehtti with pumkinand spinach (V)

มงัสวริตั ิ สปารเ์ก็ตตีผั้กฟักทองผักโขม (มังสวรัิต)ิ

Asian food Acacia omelette 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)

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 Grilled pork in tomato sauce

ตะวนัตก หมอูบซอสมะเขอืเทศ

Vegetarian (V) Mixed mushroom in spicy curry - Not too spicy (V)

มงัสวริตั ิ แกงเผ็ดเห็ดรวม - ไมเ่ผ็ดมาก (มังสวรัิต)ิ

Asian food Fried chicken in Gochujung Korean sauce

เอเชยีน ไกท่อดซอสโคชจัูง

Soup / curry Chicken Tom Yum

แกงซุป ตม้ย าไก่

-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 9 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

27 October 2020

Chicken club sandwich + honey + butter  + cereal  + yogurt

แซนวชิคลบัไก ่ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

bacon + sausages + fried egg

 เบคอน + ฮอทด็อก +  ไขด่าว

Stir-fried mixed veggies with sweet & sour sauce (V)

ผัดเปรีย้วหวาน (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken with papper

ไกท่อดพรกิไทย

Seaweed clear soup with pork

ซปุสาหรา่ยใสห่มกูอ้น

Steamed rice / Pandan 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-

Pumpkin cream soup + Crouton

ซปุครมีฟักทอง + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Corn salad

สลดัขา้วโพด

-MAIN COURSES-

Chicken steak

สเต็กไก่

Baked pineapple with honey  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried brocoli and carrot (V)

ผัดบร็อคโคลหีัน่เตา๋ใสแ่ครอทหัน่เตา๋ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried kale with crispy pork

ผัดคะนา้หมกูรอบ

Noodle in Miso soup with chicken

กว๋ยเตีย๋วซปุมโิซะไก่

-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

Grass jelly

เฉากว๊ย

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pasta with Thai sausagess

พาสตา้ผัดพรกิแหง้ไสก้รอกอสีาน ไมเ่ผ็ด

Macaroni salad (V)

สลดัมักกะโรน ี (มังสวรัิต)ิ

Fried egg with sweet sauce

ไขล่กูเขย

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 9 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

28 October 2020

Waffles + honey + butter  + cereal  + yogurt

วาฟเฟิล + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

Bacon + sausages + fried egg

เบคอน + ฮอทด็อก + ไขด่าว

Stir kale with soy sauce Chinese style (V)

ผัดยอดคะนา้ สไตลจ์นี (มังสวรัิต)ิ

Baked rice with pineapples and pork

ขา้วอบสปัปะรดหมู

Spicy curry with pork - Not too spicy

แกงเผ็ดฟักทองหมไูมเ่ผ็ด

Steamed rice / Pork porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจ๊กหม ู + ปาทอ่งโก๋

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

Avocado mixed salad

สลดัอะโวคาโด

-MAIN COURSES-

Pork with miso sauce

หมยูา่งซอสมโิซะ

Baked chickpeas (V)

มะเขอืเทศอบ (มังสวรัิต)ิ

Fontal polenta with mushroom Saute (V)

โพเลนตา้เห็ด (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried squid with salted eggs

ปลาหมกึผัดไขเ่ค็ม

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-

Shoya rameng Japanese spagehtti with prok

โชยรุาเมงเสน้สปาเก็ตตีห้มู

Fried mixed vegetable spicy salad - Not too spicy (V)

ย าผักรวมทอดกรอบไมเ่ผ็ด (มังสวรัิต)ิ

Fried chicken wings with BBQ sauce

ปีกไกห่มักซอสบาบคีวิทอด

Southen Thai spicy salad - Not too spicy

แกงเหลอืงปลา

-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 9 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

29 October 2020

Waffles + honey + butter  + cereal  + yogurt

วาฟเฟิล + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + fried egg + grilled ham

ฮอทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Instant noodles with mixed vegetables + corn (V)

ผัดมามา่เห็ดรวมขา้วโพด (มังสวรัิต)ิ

Deep fried fish pasty (V)

ทอดมันปลา (มังสวรัิต)ิ

Potato clear curry with pork

แกงจดืมันฝร่ังหมู

Steamed rice / Chinese buns 

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-

Corn cream soup + Crouton 

ซปุครมีขา้วโพด + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Potato salad

สลดัมันฝร่ัง

-MAIN COURSES-

Spagehtti in mushroom white sauce 

สปาเก็ตตีซ้อสเห็ด

Freah cucumbers and tomatos  (V)

แตงกวาหัน่ มะเขอืเทศ (มังสวรัิต)ิ

Macaroni (V)

มักกะโรนผัีด (มังสวรัิต)ิ

Papaya salad + crispy omelette

สม้ต า+ ไขฟู่

Noodles with minced pork

กว๋ยเตีย๋วหมสูบั

-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

Sweet noodles in coconut milk

สลิม่น ้ากะทิ

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Potato fried with chicken breast

อกไกผั่ดมันฝร่ัง

Stir fried baby corn (V)

ขา้วโพดออ่นผัด (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried bamboo shoots with egg and pork

ผัดหน่อไมใ้สไ่ขแ่ละหมู

Green curry with chicken

แกงเขยีวหวานไก่

-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 9 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 ์

30 October 2020

Sandwich tuna + honey + butter  + cereal  + yogurt

แซนดว์ชิทนู่า + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + fried egg + grilled ham

ฮอทด็อก + ไขด่าว + เบคอ่นยา่ง

Stir-fries morning glory (V)

ผัดผักบุง้ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried vermicalli with chicken

ผัดหมีเ่สน้หมีข่าวไก่

Vegetable gourd soup with minced pork

แกงจดืต าลงึหมสูบั

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-

Broccoli cream soup + Crouton 

ซปุครมีบร็อคโคลี ่  + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Mixed friut salad

สลดัผลไมร้วม

-MAIN COURSES-

Battered fish & chip

ปลาชปุแป้งทอด+มันฝร่ังเฟรน้ชฟ์รายทอด

Baked Pineapple  (V)

สบัปะรดอบ (มังสวรัิต)ิ

Angel hair with black & sweet pepper (V)

เสน้แองจีผั้ดพรกิไทยด า+พรกิหวาน (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried chicken with yellow curry

ไกผั่ดผงกะหรี่

Crispy noodles in thick gravy with pork

ราดหนา้หมีก่รอบหมู

-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-

Nicoise tuna French salad

สลดันซิวัทนู่า

Stir-fried cucumbers (V)

ผัดแตงกวา่ (มังสวรัิต)ิ

Japanese curry with pork

แกงกะหรีญ่ีปุ่่ นใสห่มู

Miso soup with pork balls

ซปุมโิซะใสห่มกูอ้น

-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 9 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 ์

31 October 2020

Custard crepe + honey + butter  + cereal + yogurt

เครปคสัตารด์ + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + bacon + star egg

ฮอทด็อก + เบคอน + ไขด่าว

Stir fried mixed mushroom with basils (V)

ผัดกะเพราเห็ดรวม (มังสวรัิต)ิ

Fried rice with garlic

ขา้วผัดกระเทยีม

Pickled lettuce soup with minced pork ball

แกงจดืผักกาดดองหมบูด

Steamed rice / Pandan 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

Tun salad

สลดัทนู่า

-MAIN COURSES-

Roasted pork with honey

หมอูบน ้าผึง้

Fried mixed vegetables  (V)

ผักรวมทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Roasted rice with mushroom (V)

ขา้วอบเห็ด (มังสวรัิต)ิ

Southern Thai dry curry with chicken

คัว่กลิง้อกไกไ่มเ่ผ็ด

Yentafo with prok + balls

เย็นตาโฟลกูชิน้หมู

-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

Ice-cream

ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Pasta in tomato sauce and minced pork

พาสตา้ผัดซอสมะเขอืเทศหมสูบั

Maxican rolled salad and mushroom (V)

แม็กซกิันสลดัโรลใสเ่ห็ด (มังสวรัิต)ิ

Chinese sausages spicy salad

ย ากนุเชยีง

Spicy curry with grilled chicken - Not too spicy

แกงเผ็ดไกย่า่ง (ไมเ่ผ็ด)

-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 9 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

01 November 2020

French toast + honey + butter  + cereal + yogurt

เฟรน้ชโ์ทส + น ้าผึง้ + เนย + ซเีรยีล + โยเกริต์

sausages + star egg + bacon 

ฮอทด็อก + ไขด่าว + เบคอน

Glass noodles spring rolls (V)

เปาะเป๊ยะวุน้เสน้ (มังสวรัิต)ิ

Club sandwich with  baked pork mustard

แซนวชิคลบัหมอูบมัสตารด์

Tom Yum mushroom

ตม้ย าเห็ด

Steamed rice / Pork porridge + Chinese fritters

ขา้วสวย / โจ๊กหม ู + ปาทอ่งโก๋

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-

 Japanese potato cream soup + Crouton 

ซปุครมีมันเทศญีปุ่่ น + ขนมปังกรอบทรงลกูเตา๋

Chicken salad

สลดัไก่

-MAIN COURSES-

Grilled chicken

ไกย่า่ง

Fried mixed vegetables  (V)

ผักรวมทอดกรอบ (มังสวรัิต)ิ

Stir-fried kale  (V)

ผัดคะนา้ (มังสวรัิต)ิ

Sweet and sour fish

ปลาสามรส

Pork wanton soup

เกี๊ยวน ้าหมู

-SIDES-

French baguette (V) / ขนมปังฝร่ังเศส

Sauté potato with parsleys + side dish (V)

มันฝร่ังอบยา่ง + เครือ่งเคยีง

Steamed rice (V) / ขา้วสวย

Salad bar selection (V) / สลดับาร์

-DESSERTS-
Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

Ice-cream

ไอศครมี

-BEVERAGES-

Chilled water / น ้าเปลา่

Chilled milk / นมสด

Fruit juice (V) / น ้าผลไม ้

Seasonal fruit (V) / ผลไมต้ามฤดกูาล

-MAIN COURSES-

Roasted chicken

ไกอ่บ

Stir-fried mixed vegetables (V)

ผัดผักรวมมติร (มังสวรัิต)ิ

Rice topped with stir-fired porkball and basil

กะเพราลกูชิน้หมรูาดขา้ว

Omelette Tom Yum

ตม้ย าไขเ่จยีวกรอบ

-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

10/26/2020 10/27/2020 10/28/2020 10/29/2020 10/30/2020

Honey-mustard roasted chicken Chicken steak Grilled pork with Miso sauce Omelette Fried battered fish + French Fries

ไกอ่บน า้ผ ึง้มสัตารด์ สเต็กไก่ หมยูา่งซอสมโิซะ ไขเ่จยีว ปลาดอลลีท่อด + เฟรนชฟ์รายส์

Fried sweet Chinese sausages Stir-fried kale with crispy pork
Stir-fried penne and ham + Mashed 

potato
Spaghetti Cabonara Stir-fried Angel hair

กนุเชยีงทอด ผดัคะนา้ ผดัเพนเนแ่ฮม + มนับด สปาเก็ตตีค้าโบนารา ผดัเสน้แองเจ ิล้

Mushroom cream soup Pumpkin cream soup Onion soup Corn cream soup Broccoli cream soup

ซุปครมีเห็ด ซุปครมีฟกัทอง ซุปใสหอมใหญ่ ซุปครมีขา้วโพด ซุปบร็อคโคลี

Stir-fried spaghetti
Stir-fried macaroni with tomato 

sauce 
Stir-fried squid with salted eggs Fried battered pork

Stir-fried chicken with yellow 

powder

สปาเก็ตตีผ้ดั มกักะโรนผีดัซอสมะเขอืเทศ ปลาหมกึผดัไขเ่ค็ม หมชุูปเกล็ดขนมปงัทอด ไกผ่ดัผงกะหรี่

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

  October 2020 (Week 9)
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