Menu
Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

11.06.2019

12.06.2019

13.06.2019

14.06.2019

Pie

Steamed bun

Danish

Sandwich

Egg tart

พาย

ซาลาเปา

เดนิส

แซนด์ วชิ

ทาร์ ตไข่

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

สลัดบาร์

Roasted pork
with pepper

Pork tonkutsu

Chicken stew

หมูอบซอสพริกไทย

หมูทอดทงคัตซึ

Main
Western

Pumpkin soup

ซุปฟั กทอง

Stir-fried pasta
garlic & chilli

พาสต้ าผัดกระเทียมพริกแห้ ง

ปลาอบซอสมะเขือเทศ

ปลาชุบเกล็ดขนมปั งทอด

พาสต้ าอบชีส

Vegetables

Buttered
mixed vegetables

Buttered cauliflower

ฟั กทองและแครอทนึ�ง

ดอกกะหลํ�าผัดเนย

Stir-fried
mushrooms

Mixed grilled vegetables

ผักรวมผัดเนย

Steamed pumpkin
& carrots

Mashed potatoes

Fried potatoes with paprika

Sautéed potatoes
with onions

Potato fondant

French fries

Week day
Date

Monday
10.06.2019

Morning
Snack
Salad

Main
Western

Potatoes

Vegetarian

Thai
food

Noodles

Afternoon
Snacks

Baked fish
with tomato sauce

Fish nuggets

Baked pasta
with cheese

ผัดเห็ด

ผักรวมย่ าง

มันฝรั�งผัดหอมใหญ่

มันฝรั�งฟองดอง

เฟร้ นฟราย

Stir fried vegetables
with tofu

Stir fried tofu
with sweet & sour sauce

Panang tofu

ผัดเปรีย� วหวานเต้ าหู้

Stir fried tofu
with cabbage

ผัดกะหลํ�าปลีเต้ าหู้

Fried egg tofu
in red sauce

Clear soup
with egg tofu

Green curry with chicken

Panang curry with chicken

แกงจืดเต้ าหู้ไข่

แกงเขียวหวานไก่

Stir-fried pumpkin
with eggs

Steamed chicken with rice

Stir fried pork
with sweet & sour sauce

หมูทอดกระเทียมพริกไทย

Spicy salad
with glass noodles & pork

Spicy boiled egg salad

ผัดเปรีย� วหวานหมู

Deep-fried pork
with garlic & pepper

ยําวุ้นเส้ นหมูสับ

ยําไข่ ต้ม

Rice noodle soup
with shredded chicken

Noodles with pork
in gravy

Rice noodle soup
in red soup & fish balls

Rice noodles
in curry soup

Mushroom soup

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

ผลไม้

ผลไม้

ผลไม้

ผลไม้

Black grass jelly in syrup

Ice cream

ข้ าวมันไก่

ผลไม้
Dessert

ไก่ พาเมซานชีส

มันฝรั�งทอดปาปริก้า

ก๋ วยเตี�ยวไก่ ฉีก

Fruits

เส้ นฟูชลิ � ีผัดกุ้ง

มันฝรั�งบด
ผัดผักรวมเต้ าหู้

Thai
food

Parmesan chicken

สตูว์ไก่

Stir-fried fusilli
with shrimps

ราดหน้ าหมู

ผัดฟั กทองใส่ ไข่

เย็นตาโฟลูกชิน� ปลา

Cendol in coconut milk

Pumpkin in coconut milk

Pineapple in syrup

ลอดช่ องนํา� กะทิ

ฟั กทองแกงบวช

สับปะรดลอยแก้ ว

Pancake

Cookies

แพนเค้ ก

คุกกี �

Follow us on

พะแนงเต้ าหู้

เต้ าหู้นํา� แดง

ข้ าวหมูหวาน

พะแนงไก่

ขนมจีนนํา� ยา

Seasonal fresh fruits

เฉาก๊ วย

Pork in sweet gravy with rice

ซุปเห็ด
Seasonal fresh fruits

ไอศกรีม

Thai sweets

Thai pork toast

Fried banana

ขนมไทย

ขนมปั งหน้ าหมู

กล้ วยทอด

www.epicure.co.th
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