Menu
Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

18.12.2018

19.12.2018

20.12.2018

21.12.2018

Pie

Steamed bun

Croissant

Sandwich

Danish

พาย

ซาลาเปา

ครัวซอง

แซนด์ วชิ

เดนิส

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

Meatloaf with
mushroom sauce

Roasted chicken
with ratatouille

ไก่ อบคู่สตูว์ผัก

Main
Western

Grilled sausages

Vegetables

Week day
Date

Monday
17.12.2018

Morning
Snack
Salad

Main
Western

Potatoes

Roasted pork with gravy

ขนมปั งไส้ กรอกหมู

Chicken ball with
mushroom sauce

ไก่ บอลซอสเห็ด

หมูอบซอสเกรวี�

Pasta with two sauce

Chicken sausage bun

Spicy chicken wings

ไส้ กรอกย่ าง

พาสต้ า 2 ซอส

ขนมปั งไส้ กรอกไก่

Poached fish with
garlic butter sauce

ปลาลวกซอสเนยกระเทียม

ปี กไก่ สไปร์ ซ� ี

Buttered mixed vegetables

Steamed pumpkin
& carrots

Coleslaw

Mixed grilled vegetables

Buttered broccoli

ผักรวมย่ าง

บล็อคโคลี�ผัดเนย

สเต็กหมูบดซอสเห็ด

Pork sausage bun

ผักรวมผัดเนย

ฟั กทองและแครอทนึ�ง

โคลสลอว์

Mashed potatoes

Fried potatoes with paprika

French fries

Homemade French fries

Baked potatoes

มันฝรั�งทอด

มันฝรั�งอบ

มันฝรั�งบด

มันฝรั�งทอดปาปริก้า

เฟรนฟราย

Glass noodle soup
with Chinese cabbage

Spicy protein & crispy
Chinese kale salad

Stir fried tofu with celery

Thai
food

Boiled eggs

Sweet & sour soup
& fried eggs

Stir fried mixed vegetables

Thai
food

Pork in sweet gravy
with rice

Stir frid fish with celery

ข้ าวหมูหวาน

Spicy grilled pork neck
salad

ยําคอหมูย่างคะน้ ากรอบ

ปลาผัดคื�นช่ าย

Rice noodle soup
with shrimp balls

Rice noodle soup
with pork

Thai pink noodle soup
with fish balls

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

ผลไม้

ผลไม้

ผลไม้

ผลไม้

Thai assorted
shaved ice dessert

Sweet beans

Ice cream

Vegetarian

แกงจืดวุ้นเส้ นผักกาดขาว ยําโปรตีนเกษตรคะน้ ากรอบ

Noodles

ไข่ ต้ม

ก๋ วยเตี�ยวลูกชิน� กุ้ง
Fruits

ผลไม้
Dessert

ก๋ วยเตี�ยวหมู

Thai dumpling in
coconut milk

Sago with taro

Pancake

Coconut jelly

แพนเค้ ก

วุ้นกะทิ

บัวลอยเผือก

Afternoon
Snacks

แกงส้ มชอมไข่

Follow us on

สาคูเผือก

เต้ าหู้ผัดคื�นช่ าย

ผัดผักรวม

เย็นตาโฟลูกชิน� ปลา

รวมมิตร

Stir fried Chinese kale
with tofu

คะน้ าผัดเต้ าหู้

Stir fried protein
with basil leaves

ผัดกระเพราโปรตีนเกษตร

Spicy vegetables &
prawn soup

Fried eggs

Stir fried Crispy pork
with Chinese kale

Stir fried pork with
basil leaves

Rice noodle soup with
chicken stew

Crispy noodles with
pork in gravy

แกงเลียงกุ้ง

คะน้ าหมูกรอบ

ก๋ วยเตี�ยวไก่ ต๋ ุน

Seasonal fresh fruits

ถั�วเขียวต้ มนํา� ตาล

ไข่ ดาว
ผัดกระเพราหมู

หมี�กรอบราดหน้ าหมู
Seasonal fresh fruits

ไอศกรีม

Thai sweet

Egg tarts

Fried banana

ขนมไทย

ทาร์ ตไข่

กล้ วยทอด

www.epicure.co.th
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