
Monday Tuesday Wednesday Thursday FridayWeek day 

Date

Morning
Snack

Salad

Main
Western

Thai 
food

Vegetables

Thai 
food

Noodles

Fruits

Main 
Western

Potatoes

Dessert

Vegetarian

Afternoon
Snacks

   Menu

www.epicure.co.thFollow us on

Deep-fried tofu
with garlic & pepper sauce

Spicy tofu salad Stir-fried mushrooms
with basil leaves

Tofu teriyaki

Clear soup with
chicken & potato

Spicy soup with
pork spear ribs

Stir-fried pork, chicken
with basil leaves

Chicken teriyaki

Cendol 
in coconut milk

Mango 
with sticky rice

Catamelized crisps
in coconut milk

Boiled potato in syrup

Thai pork toastPancake Cookies Thai sweets

Pie Steamed bun Danish Sandwich

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

BBQ roasted pork Boiled �sh with
garlic butter 

 Chicken New Orleans Roasted pork 
with ratatouille

Pumpkin soup Pasta with ham Fried rice 
with sausage

Tomato cream soup

Crispy noodles
 with pork in gravy

Chinese rolls noodle soup 
with chicken

Rice noodle soup
with pork stew

Rice noodle
in red curry soup

Deep-fried pork
with garlic & pepper sauce

Grilled chicken 
& sticky rice

Omelete Grilled pork neck salad
with crispy kale

พาย ซาลาเปา เดนิส แซนด์วชิ

สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์

หมูอบบาร์บคีวิ ปลาลวกซอสเนยกระเทยีม   ไก่นิวโอลีน หมูอบซอสราตาตยู

  ซุปฟักทอง พาสต้าแฮม ข้าวผัดไส้กรอก ซุปมะเขือเทศ

เต้าหู้ทอดกระเทยีมพริกไทย ลาบโปรตนีเกษตร ผัดกระเพาเหด็ เต้าหู้เทริยากิ

ต้มไก่ใส่มันฝรั� ง ต้มแซ่บซี�โครงหมู กระเพาหมู / ไก่ ไก่เทริยากิ

หมูทอดกระเทยีมพริกไทย ไก่ย่างและข้าวเหนียว ไข่เจยีว ยาํคอหมูย่างคะน้ากรอบ

ราดหน้าหมี�กรอบ ก๋วยจั�บไก่ ก๋วยเตี�ยวหมูตุ๋น ขนมจนีนํ �ายา

ลอดช่องนํ �ากะทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ครองแครงนํ �ากะทิ มันเชื�อม

ผลไม้

แพนเค้ก คุกกี � ขนมไทย ขนมปังหน้าหมู

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

ผลไม้ผลไม้ผลไม้

Egg tart

ทาร์ตไข่

Salad bar

สลัดบาร์

Fish nuggets

ปลาชุบเกล็ดขนมปัง

Pasta with
tomato sauce

พาสต้าซอสมะเขือเทศ

Stir-fried tofu
with red curry paste
ผัดพริกแกงเต้าหู้

Stir-fried pork
with red curry paste

ผัดพริกแกงหมู

Boiled eggs
in tamarind sauce

ไข่ลูกเขย

Keam-ee noodles
with �sh balls

เกี �ยมอี�ลูกชิ �นปลา

Seasonal fresh fruits

ผลไม้

Ice cream

ไอศกรีม

Fried potato

มันทอด

02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 06.09.2019

C

Buttered 
mixed vegetables

Steamed pumpkin 
& carrots

Buttered cauli�ower Stir-fried
mushrooms

ผักรวมผัดเนย ฟักทองและแครอทนึ�ง ดอกกะหลํ�าผัดเนย ผัดเหด็

Mixed grilled vegetables

ผักรวมย่าง

Mashed potatoes Fried potatoes with paprika Sautéed potatoes 
with onions

Potato fondant

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

French fries

เฟร้นฟราย


