
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

Mashed potatoes Fried potatoes with paprika Sautéed potatoes 
with onion

Homemade French fries

Fried tofu with 
sweet & sour sauce

Stir fried pumpkin 
with eggs

Steamed tofu with 
Thai herbs

Stir fried bean sprouts 
with protein

Green curry with �sh balls Red curry with chicken Pork soup with 
winter melon

Spicy soup with �sh

Thai melon in coconut milk Dumpling in coconut milk Pumpkin in coconut milk Mock pomegranats seed

Egg tartsPancake Coconut jelly Thai sweet

Pie Steamed bun Croissant Sandwich

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

Roasted pork with 
papper corn sauce

Grilled chicken
 with rosemary

Roasted pork with
 piquant sauce

Fried rice with sausages

 Pasta with two sauce Fish nuggets Chicken stew Chicken nuggets

Rice noodle soup with 
shredded chicken

Pork sukiyaki Rice noodle soup 
with pork balls

Paste of rice �our 
(chicken)

Buttered mixed vegetables Steamed pumpkin 
& carrots

Buttered cauli�ower Mixed grilled vegetables

Chicken with sauce on rice Fried rice with makeral �sh Steamed chicken with rice Stir fried bean sprouts 
with minced pork

พาย ซาลาเปา ครัวซอง แซนด์วชิ

สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์ สลัดบาร์

หมูอบซอสพริกไทย ไก่ย่างโรสแมรี�   หมูอบซอสพริกหวาน ข้าวผัดไส้กรอก

  พาสต้า 2 ซอส ปลาชุบเกล็ดขนมปัง สตว์ูไก่ ไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอด

ผักรวมผัดเนย ฟักทองและแครอทนึ�ง ดอกกะหลํ�าผัดเนย ผักรวมย่าง

มันฝรั� งบด มันฝรั� งทอดปาปริก้า มันฝรั� งผัดหอมใหญ่ มันฝรั� งทอด

เต้าหู้สามรส ฟักทองผัดไข่ เต้าหู้นึ�งสมุนไพร ถั�วงอกผัดโปรตนีเกษตร

แกงเขียวหวานลูกชิ �นปลา แกงเผ็ดไก่ย่าง แกงจดืฟักเขียวหมู ต้มยาํปลาโป๊ะแตก

ข้าวหน้าไก่ ข้าวผัดปลาทู ข้าวมันไก่ ผัดถั�วงอกหมูสับ

ก๋วยเตี�ยวไก่ฉีก สุกี �นํ �าหมู ก๋วยเตี�ยวลูกชิ �นหมู ก๋วยจั�บไก่

แตงไทยนํ �ากะทิ บวัลอยนํ �ากะทิ ฟักทองแกงบวช ทบัทมิกรอบ

ผลไม้

แพนเค้ก วุ้นกะทิ ขนมไทย ทาร์ตไข่

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

ผลไม้ผลไม้ผลไม้

Danish

เดนิส

Salad bar

สลัดบาร์

Grilled �sh with
 tomato salsa

ปลาย่างซอสมะเขือเทศซัลซ่า

Baked pasta with cheese

พาสต้าอบชีส

Buttered broccoli

บล็อคโคลี�ผัดเนย

Baked potatoes

มันฝรั� งอบ

Tofu in red sauce

เต้าหู้นํ �าแดง

Pork soup with cucumber

ต้มจดืแตงกวาหมูสับ

Deep fried chicken wings

ปีกไก่ทอดเกลือ

Fish maw soup

กระเพาะปลา

Seasonal fresh fruits

ผลไม้

Ice cream

ไอศกรีม

Fried banana

กล้วยทอด

01.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 05.10.2018


