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Date

Morning
Snack

Salad

Main
Western

Thai 
food

Vegetables

Thai 
food

Noodles

Fruits

Main 
Western

Potatoes

Dessert

Vegetarian

Afternoon
Snacks

   Menu
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Mashed potatoes Fried potatoes with paprika Sautéed potatoes 
with onion

Potato fondant

Panang curry with tofu Tofu Teriyaki Spicy protein salad Stir fried bean sprouts 
& tofu

Stir fried cabbage 
with tofu

Thai pork curry with 
morning glory

Spicy soup with pork Mixed vegetables & 
shrimps with sour curry

Sago & corn in coconut milk Banana in coconut milk Thai pandan noodles & 
Thai melon in coconut milk

Grass jelly in syrup

Coconut jellyFrench toast Banana cake Thai sweet

Cake Pie Steamed bun Danish

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

Pork ball Baked �sh with 
tomato sauce

Roasted pork with 
pepper sauce

Baked spinach 
with cheese

 Pasta with two sauce Roasted pork with 
mustard sauce

Stir fried macaroni 
with eggs

Breadcrumbed pork

Noodles with pork in gravy Yellow noodle soup 
with red pork

Rice noodle soup 
with pork stew

Rice noodle in 
chicken curry sauce

Buttered mixed vegetables Steamed pumpkin 
& carrots

Buttered cauli�ower Mixed grilled vegetables

Deep fried chicken with rice Chicken Teriyaki Spicy chicken salad 
& sticky rice

Stir fried �sh with 
curry powder

เค้ก พาย ซาลาเปา เดนิส

สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์

หมูพอ็คบอล ปลาอบซอสมะเขือเทศ   หมูอบซอสพริกไทย ผักโขมอบชีส

  พาสต้า 2 ซอส หมูอบซอสมัสตาร์ด มักกะโรนีผัดไข่ หมูชุบเกล็ดขนมปังทอด

ผักรวมผัดเนย ฟักทองและแครอทนึ�ง ดอกกะหลํ�าผัดเนย ผักรวมย่าง

มันฝรั� งบด มันฝรั� งทอดปาปริก้า มันฝรั� งผัดหอมใหญ่ มันฝรั� งฟองดอง

แพนงเต้าหู้ เต้าหู้เทอริยากิ ลาบโปรตนีเกษตร ผัดถั�วงอดโปรตนีเกษตร

ผัดกะหลํ�าปลีเต้าหู้ แกงเทโพหมู ต้มแซ่บหมู แกงส้มผักรวมกุ้ง

ข้าวไก่ทอด ไก่เทอริยากิ ยาํไก่ย่าง/ข้าวเหนียว ปลาผัดผงกะหรี�

ราดหน้าหมู บะหมี�หมูแดง ก๋วยเตี�ยวหมูตุ๋น ขนมจนีนํ �ายาไก่

สาคูข้าวโพด กล้วยบวชชี ลอดช่องแตงไทย เฉ๋าก๊วยในนํ �าเชื�อม

ผลไม้

เฟรนโทส เค้กกล้วยหอม ขนมไทย วุ้นกะทิ

Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits

ผลไม้ผลไม้ผลไม้

Sandwich

แซนด์วชิ

Salad bar

สลัดบาร์

Fried rice with sausages

ข้าวผัดไส้กรอก

Chicken New Orleans

ไก่นิวออลีน

Deep fried vegetables

ผักทอด

Baked potatoes

มันฝรั� งอบ

Fried tofu in red sauce

เต้าหู้นํ �าแดง

Chicken soup with potatoes

ต้มไก่มันฝรั� ง

Deep fried tofu & pork 
in gravy sauce

เต้าหู้ไข่ทรงเครื�องหมู

Kiem ee noodle soup 
with �sh balls

เกี�ยมอี�ลูกชิ �นปลา

Seasonal fresh fruits

ผลไม้

Ice cream

ไอศกรีม

Banana

กล้วย

14.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 18.01.2019


