
Lunch Menu in November 2017 
Week 1  ( 1-3 November 2017) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Morning  Break: 

 
 

Morning Break: 
 
 

Morning Break: 
 

Cereal and fresh  milk 
ซีเรียลนมสด 

Morning Break: 
 

Ham cheese sandwich  and milk 
แซนวชิแฮมชีส   นมสด 

Morning Break: 
 

Cheese quesadilla and  milk 
เคสดิอา   ชีส   และนมสด 

     
Meat lover  Pizza  / Veggie Pizza 

พิซซา่ 
 

 
Roasted pork  

served with mash potato 
หมูอบเสร์ิฟพร้อมมันบด 

Ham cheese bun  
served with  mushroom soup 

ขนมปังไสแ้ฮมชีส  
เสร์ิฟพร้อม   ซุปเหด็ 

    Pasta  shrimp with   BBQ sauce 
พาสตา้กุง้ราดซอสบาร์บีควิ 

Pork burger served with salad 
เบอร์เกอร์หมูและสลัดครีมชีส 

Vegetarian Phad Thai  
ผัดไทยผัก 

    Fried chicken  
served with fried onion 

ไกท่อดกับหอมเจียว 

Tofu soup 
ตม้จืดเตา้หู้ 

 

Sushi 
ซูชิ 

 

    Hot  and sour pork  
spare  rib  soup 

ตม้ยาํกระดูกออ่นหมู 

Asparagus stir fried with  beef 
เน้ือผัดหน่อไมฝ้ร่ัง 

 

Chicken  clear soup  
with  mushroom 

ซุปไกใ่สเ่หด็หอม 

Afternoon  Break: 
 

Afternoon Break: 
 
 

Afternoon Break: 
 

Fruit salad,  juice and milk 
สลัดผลไม ้  นํา้ผลไม ้  นมสด  

 

Afternoon Break: 
 

Watermelon, cantaloup  
and milk 

แตงโม   แคนตาลูป   นมสด 

Afternoon Break: 
 

Fruit yoghurt and milk 
โยเกิร์ตผลไม ้  นมสด 

 

 
Salad  Bar:  Organic  vegetables Monday   :  Potato   Salad   Tuesday : Tomato Salsa  Salad  Wednesday : Green Salad    
                        Homemade  dressing  Thursday : Mixed Fruit Salad  Friday : Papaya Salad 



 

Lunch Menu in November 2017 
Week 2  ( 6-10 November 2017) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Morning  Break: 

 
French  toast with  honey 

ขนมปังป้ิงเสร์ิฟพร้อมนํา้ผ้ึง 
 

Morning Break: 
 

Papaya,  Guava  and Milk 
มะละกอสุก   ฝร่ัง   นมสด 

 

Morning Break: 
 

Banana Pancake and Milk 
แพนเคก้กลว้ยหอม   นมสด 

 

Morning Break: 
 

Red Grapes, Pitaya  
and Milk 

องุน่แดง   แกว้มังกร   นมสด 

Morning Break: 
 

Orange, apple and milk 
สม้และ   นมสด 

 

ปีกไกนํ่า้แดง 
Chicken  wings red  sauce 

Fish and chips 
ปลาชุบแป้งทอด   เฟรนฟราย 

Fried pork with garlic 
หมูทอดกระเทียม 

Bonchon  chicken 
ไกบ่อนชอน 

Beef Lasagna (Vegetables) 
ลาซานญา่เน้ือ   (ผัก) 

Carbonara 
คาโบนาร่า 

 

Udon 
อุดง้ 

 

Steamed egg  
Japanese style 

ไขตุ่น๋ญ่ีปุ่น 

Ham cheese croissant 
ครัวซองแฮมชีส 

 

Bread with  Chicken 
barbecue 

ขนมปังบาร์บีควิไก่ 

Fried  bread  with  
minced  pork  spread 

ขนมปังหน้าหมู 

Chinese  kale  fried  
with  pork 

คะน้าหมูผัดนํา้มันหอย 

Tomato sauce spaghetti 
สปาเกต็ต้ีซอสมะเขือเทศ 

Beef burrito 
เบอริโตเ้น้ือ 

Red pork  over rice 
ขา้วหมูแดง 

 

Miso  soup 
มิโซะซุป 

 

  Fried Shrimps in  Curry 
Powder 

กุง้ผัดผงกระหร่ี 

Seaweed soup 
ซุปสาหร่าย 

 

Clear vegetable soup 
ซุปผักนํา้ใส 

 

Afternoon  Break: 
 

Fruit  salad and milk 
สลัดผลไม ้  นมสด 

 

Afternoon Break: 
 

Seasonal fruit and milk 
ผลไมต้ามฤดูกาลและ   นมสด 

 

Afternoon Break: 
 

Fruit yoghurt and milk 
โยเกิร์ตผลไม ้  นมสด 

Afternoon Break: 
 

Crispy banana and milk 
กลว้ยหอมกรอบ   นมสด 

 

Afternoon Break: 
 

Watermelon and 
Cantaloupe 

แตงโม   และ   แคนตาลูป 

 
Salad  Bar:  Organic  vegetables Monday   :  Potato   Salad   Tuesday : Tomato Salsa  Salad  Wednesday : Green Salad    
                        Homemade  dressing  Thursday : Mixed Fruit Salad  Friday : Papaya Salad 



Lunch Menu in November 2017 
Week 3  ( 13-17 November 2017) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Morning  Break: 

French  toast  with 
 honey  and milk 

ขนมปังชุบไขท่อดราดนํา้ผ้ึง   และ
นม 

Morning Break: 
Cereal with  raisins 

 and milk 
ซีเรียลลูกเกดและนม 

Morning Break: 
Sausage cheese 

sandwich and milk 
แซนวชิไสก้รอกชีสและนม 

Morning Break: 
Papaya, guava and milk 

มะละกอสุก   ฝร่ัง   นมสด 
 

Morning Break: 
Cantaloup, pineapple  

and milk 
แคนตาลูป   สับปะรด   นมส 

 

Mini bun  with beef and 
cheese  served  with fries 

มินิขนมปังใสเ้น้ือและชีส  
และ   เฟรนฟราย 

 
Beef / Veggie  taco 

ทาโกเ้น้ือและผัก 
 

Roasted Pork with 
mushroom gravy  

หมูอบซอสเหด็ 
 

Spaghetti served with 
butter and garlic bread 

สปาเกต็ต้ีและ 
ขนมปังเนยกระเทียม 

 
Sushi 

ซูชิ 
 

 
Grilled  mushroom  
with  sausage  pesto 
เพสโตเ้หด็ยา่งไสก้รอก  

 

 
Stir fried flat noodle  

and pork 
ผัดซีอ๊ิว 

 

 
Herb omelet 
ไขเ่จียวสมุนไพร 

 

 
Fried chicken 

ปีกและน่องไกชุ่บแป้งทอด  

Roasted pork  with 
mushroom gravy served 
with  French  fries cheese 

หมูอบราดซอสเหด็  
เสริฟพร้อมเฟรนซฟ์รายราดชีส 

Stir  fried  asparagus  
with  Tofu 

ผัดหน่อไมฝ้ร่ังเตา้หู้ขาว 

Chicken curry (not spicy) 
แกงเขียวหวานไก ่  ไมเ่ผด็ 

Chicken  / Tofu noodles 
กว๋ยเต๋ียวไก ่  /   เตา้หู้ 

Minced pork and basil 
กะเพราหมูสับเดก็   ไมใ่สพ่ริก 

Stirred Fried Mushroom 
ผัดเหด็รวมตน้หอม 

Hot  and  sour  seafood 
soup 

ตม้ยาํทะเล 

Clear  soup with  egg tofu 
แกงจืดเตา้หู้ไข ่

  Seaweed and Tofu Soup 
ซุปสาหร่ายเตา้หู้ไข ่

ซุปมิโสะ 
Miso  soup 

Afternoon  Break: 
Honey  Banana  and  Milk 

กลว้ยหอมนํา้ผ้ึง   และนมสด 
 

Afternoon Break: 
Nacho and Milk 

   อะโวคาโด   ดิพ   นาโชว ์
และ   นมสด 

Afternoon Break: 
Fruit Yoghurt and Milk 

โยเกิร์ตผลไม ้  นมสด 
 

Afternoon Break: 
Mini Chinese bun  and Milk 

มินิซาลาเปา   นมสด 
 

Afternoon Break: 
Vegetables dipping 

ผักสด   พร้อมดิพ 
 

Salad  Bar:  Organic  vegetables Monday   :  Potato   Salad   Tuesday : Tomato Salsa  Salad  Wednesday : Green Salad    



                        Homemade  dressing  Thursday : Mixed Fruit Salad  Friday : Papaya Salad 

Lunch Menu in November 2017 
Week 4  ( 20-24 November 2017) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Morning  Break: 
Mango  Pancake 

เเพนเคก้มะมว่ง 

Morning Break: 
Cereal, Banana and Milk 

ซีเรียล   กลว้ย   และนมสด 

Morning Break: 
Croissant 

ครัวซอง 

Morning Break: 
Tuna Sandwich 

แซนวชิทูน่า 

Morning Break: 
French  toast 
ขนมปังชุบไขท่อด 

Pork  Ramen 
ราเมงหมู 

Pesto Sauce Spaghetti  
สปาเกต็ต้ีเพสโต   /   Mushroom 

Sushi/ Vegetable sushi 
ซูชิและซูชิผัก 

 

Beef / Veggies burrito  
เบอริโตเ้น้ือ   /   มังสวรัิติ 

Meat  lover Pizza /Veggies 
Pizza served with  fries 

พิซซา่เสริฟพร้อม   ฟรายซ ์

Steamed  Fish  in  Lemon 
Sauce 

ปลาน่ึงมะนาว 

Stirred Fried Shrimp 
with  asparagus  broccoli  
หน่อไมฝ้ร่ังบลอ็คเคอร่ีผัดกุง้ 

 
Phad Thai 

ผัดไทย  

Crab meat fried rice / 
Veggies Fried rice 

ขา้วผัดปู   /   ผัก 

Vegetables Yakisoba 
ยากิโซบะผัก 

 

Sweet  corn  soup 
ซุปขา้วโพด 

Clear Chicken Soup  
ตม้จืดฟักเขียวไกตุ่น๋ 

Fried Chicken  
in  White sauce 

ไกผั่ดครีมซอส 

Vegetables Tempura 
เทมปุระ 

Hard-boiled eggs 
 in the sweet gravy 

ไขพ่ะโล ้

Stirred  Fried  Vegetables 
ผัดผักสามหาย 

Bread with Hotdog 
ขนมปังฮอทดอก 

Seaweed soup 
ซุปสาหร่าย 

Jelly noodle soup in 
Vietnamese style 
แกงวุน้เสน้เวียดนาม 

Tonkatsu 
หมูทอดทงคัสส ึ

Afternoon  Break: 
Mini  Chinese  bun 

มินิซาลาเปา 

Afternoon Break: 
Jelly milk  pudding 

เตา้ฮวยนมสด 

Afternoon Break: 
Banana Spring  roll 

ปอเป๊ียะกลว้ยหอม 

Afternoon Break: 
Bread with  unsweet  jam 

ขนมปังเเยมผลไม้ 
 

Afternoon Break: 
Fruit salad and juice 

สลัดผลไม ้  นํา้ผลไม้  
 

 
Salad  Bar:  Organic  vegetables Monday   :  Potato   Salad   Tuesday : Tomato Salsa  Salad  Wednesday : Green Salad    
                        Homemade  dressing  Thursday : Mixed Fruit Salad  Friday : Papaya Salad 



Lunch Menu in November 2017 
Week 5  ( 27-30 November 2017) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
Morning  Break: 

 
Cereal, fruit and Milk 

ซีเรียล   ผลไม ้  และนมสด 

Morning Break: 
 

Grapes  and guava 
องุน่   ฝร่ัง 

Morning Break: 
 

Pancake served with  
mixed fruits 

   เเพนเคก้เสริฟพร้อมผลไมส้ดรวม 

Morning Break: 
 

Bread with  unsweetened  jam 
แซนวชิแยมผลไม้ 

Morning Break: 
 
 

Burger  
with  ham  cheese 

เบอร์เกอร์แฮมชีส 

Club sandwich  
with  French  Fries 
คลับเเซนวชิ   เสริฟพร้อม  

มันฝร่ังทอด 

 
Beef / Veggie Lasagna  

ลาซานญา่เน้ือ   /ผัก 
 

 
 Seafood Pasta 

พาสตา้ซีฟู้ด 
 

 

Hainan  chicken  rice 
ขา้วมันไกไ่หหลาํ 

Steamed Egg  
Japanese  style 

ไขตุ่น๋ญ่ีปุ่นทรงเคร่ือง 

Rice noodle with  
pork in  thick gravy 

ราดหน้าหมู 

Stir fried broccoli with beef 
บลอ็คโคลีผัดเน้ือ 

 

 

Winter  melon  soup 
ซุปฟักเขียว 

 

Hot  and Sour soup Chicken 
with  mushroom 

ตม้ยาํไกใ่สเ่หด็(ไมเ่ผด็) 

Potato  Soup 
ซุปมันฝร่ัง 

Ginger Chicken Wing 
ปีกไกท่อดขิง 

 

 

Batter-fried  fish 
ปลาชุบแป้งทอด 

  Batter-fried chicken 
ไกชุ่บแป้งทอด 

Vegetable clear soup 
ตม้จืดผักกาด 

 

Afternoon Break: 
Apple  cheese  crackers 

แอปเป้ิลชีสแครกเกอร์ 

Afternoon Break: 
Chicken Kara-Ke 

ไกค่าราเกะ 

Afternoon Break: 
Fruit yoghurt 

โยเกิร์ตผลไม้ 

Afternoon Break: 
Unsweet Banana Roti 

โรตีกลว้ยหอมไมห่วาน 

Afternoon Break: 
 
 

 
Salad  Bar:  Organic  vegetables Monday   :  Potato   Salad   Tuesday : Tomato Salsa  Salad  Wednesday : Green Salad    
                        Homemade  dressing  Thursday : Mixed Fruit Salad  Friday : Papaya Salad 



Snack 
 
Apple  cheese  cracker                                                                                                                                                                                                         French  Toast 

 
 
 
 
 



 

Vegetarian Spinach and Mushroom Lasagna 



Chicken Noodle 
 
 
 






