Menu
Week day
Date

Monday
03.12.2018

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

04.12.2018

05.12.2018

06.12.2018

07.12.2018

Steamed bun

Sandwich

Danish

พาย

ซาลาเปา

แซนด์ วชิ

เดนิส

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

Roasted pork with
papper corn sauce

Grilled chicken
with rosemary

Main
Western

Pasta with two sauce

Fish nuggets

พาสต้ า 2 ซอส

ปลาชุบเกล็ดขนมปั ง

Vegetables

Buttered mixed vegetables

Steamed pumpkin
& carrots

Salad

Main
Western

Potatoes

Vegetarian

หมูอบซอสพริกไทย

ไก่ ย่างโรสแมรี�

ผักรวมผัดเนย

ฟั กทองและแครอทนึ�ง

Mashed potatoes

Fried potatoes with paprika

มันฝรั�งบด

มันฝรั�งทอดปาปริก้า

Boiled eggs

Stir fried pumpkin
with eggs

ไข่ ต้ม

ฟั กทองผัดไข่

Thai
food

Green curry with fish balls

แกงเขียวหวานลูกชิน� ปลา

แกงเผ็ดไก่ ย่าง

Thai
food

Chicken with sauce on rice

Fried rice with pork

ข้ าวหน้ าไก่

ข้ าวผัดหมู

Rice noodle soup with
shredded chicken

Pork sukiyaki

ก๋ วยเตี�ยวไก่ ฉีก

สุกีน� ํา� หมู

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Noodles

Fruits

ผลไม้
Dessert

Afternoon
Snacks

Red curry with chicken

ผลไม้

H.M. King Bhumipol Adulyadej Birthday

Pie

Morning
Snack

Fried rice with sausages

Grilled fish with
tomato salsa

ข้ าวผัดไส้ กรอก

ปลาย่ างซอสมะเขือเทศซัลซ่ า

Chicken nuggets

Baked pasta with cheese

ไก่ ชุบเกล็ดขนมปั งทอด

พาสต้ าอบชีส

Mixed grilled vegetables

Buttered broccoli

ผักรวมย่ าง

บล็อคโคลี�ผัดเนย

Homemade French fries

Baked potatoes

มันฝรั�งทอด

มันฝรั�งอบ

Stir fried bean sprouts
with protein

Tofu in red sauce

Spicy soup with fish

Pork soup with cucumber

ถั�วงอกผัดโปรตีนเกษตร
ต้ มยําปลาโป๊ ะแตก

เต้ าหู้นํา� แดง
ต้ มจืดแตงกวาหมูสับ

Stir fried bean sprouts
with minced pork

Deep fried chicken wings

ผัดถั�วงอกหมูสับ

ปี กไก่ ทอดเกลือ

Paste of rice flour
(chicken)

Fish maw soup

ก๋ วยจั�บไก่

Seasonal fresh fruits

กระเพาะปลา
Seasonal fresh fruits

ผลไม้

ผลไม้

Mock pomegranats seed

Ice cream

Thai melon in coconut milk

Dumpling in coconut milk

แตงไทยนํา� กะทิ

บัวลอยนํา� กะทิ

ทับทิมกรอบ

Pancake

Coconut jelly

Egg tarts

Fried banana

แพนเค้ ก

วุ้นกะทิ

ทาร์ ตไข่

กล้ วยทอด

Follow us on

ไอศกรีม

www.epicure.co.th
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