
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
D

Mashed potatoes Fried potatoes with paprika Sautéed potatoes 
with onions

Potato fondant

Stir fried vegetables
with tofu

Stir fried tofu
with ginger

Spicy mushroom salad Stir fried tofu
with sweet & sour sauce

Pork in sweet gravy 
with rice

Stir fried pork
with ginger

Hot & spicy soup
with chicken

Stir fried �sh
with sweet & sour sauce

Sago & corn
 in coconut milk

Pumpkin in coconut milk Black grass jelly in syrup Cendol jelly mixed 
in coconut milk

Coconut jellyFrench toast Banana cake Thai sweets

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

Stir fried macaroni 
with shrimps

Minced pork steak Pork, chicken
tonkutsu

Roated chicken
with rosemary sauce

Grilled chicken
with mushroom sauce

Mushroom soup Pasta with garlic
& dried chili

Pork ball

Rice noodle soup
with pork

Fish maw soup Rice noodle soup 
in red soup & �sh balls

Egg noodle soup 
with red pork

Boiled egg Fried chicken 
with rice

Spicy minced pork salad Deep-fried pork
with garlic & pepper

สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์

มักกะโรนีผัดกุ้ง สเตก็หมูบด   หมู,ไก่ทงคัตซึ ไก่อบโรสเมรี�

  ไก่ย่างซอสเหด็ ซุปเหด็ พาสต้ากระเทยีมพริกแห้ง หมูบอลซอสเหด็

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

ผัดผักรวมเต้าหู้ เต้าหู้ผัดขงิ ลาบเหด็ ผัดเปรี �ยวหวานเต้าหู้

ข้าวหมูหวาน หมูผัดขงิ ต้มยาํไก่ ผัดเปรี �ยวหวานปลา

ไข่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด ลาบหมู หมูทอดกระเทยีมพริกไทย

ก๋วยเตี�ยวหมู กระเพาะปลานํ �าแดง เยน็ตาโฟลูกชิ �นปลา บะหมี�หมูแดง

สาคูข้าวโพด ฟักทองแกงบวช เฉาก๊วย รวมมติร

ผลไม้

เฟรนโทส เค้กกล้วยหอม ขนมไทย วุ้นกะทิ

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

ผลไม้ผลไม้ผลไม้

Salad bar

สลัดบาร์

Fish & Chips

ปลาชุปแป้งทอด

Pasta cabonara

พาสต้าคาโบนาร่า

French fries

เฟร้นฟราย

Deep-fried tofu
with garlic & pepper

เต้าหู้ทอดกระเทยีมพริกไทย

Deep-Fried
chicken wings
ปีกไก่ทอด

Spicy soup
with pork spareribs
ต้มแซ่มซี�โครงหมู

Spicy noodle soup
with �sh balls

ก๋วยเตี�ยวต้มยาํลูกชิ �นปลา

Seasonal fresh fruits

ผลไม้

Ice cream

ไอศกรีม

Vegetable spring rolls

เปาะเปี� ยะผัก

09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019

Cake Steamed bun Sandwich Danish

เค้ก ซาลาเปา แซนด์วชิ เดนิส

Congee

โจ๊ก

Buttered 
mixed vegetables

Steamed pumpkin 
& carrots

Buttered cauli�ower Stir-fried
mushrooms

ผักรวมผัดเนย ฟักทองและแครอทนึ�ง ดอกกะหลํ�าผัดเนย ผัดเหด็

Mixed grilled vegetables

ผักรวมย่าง


