
Lunch Menu in January 2018  
Week 2 ( 9-12 January 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning 
Break: 

 

Morning Break: 
Multigrain pancakes, banana and 

milk 
แพนเคก้ธัญพืช กลว้ยหอมและนมสด 

Morning Break: 
Grilled sticky rice in coconut cream 

and egg, cereal and milk 
ขา้วเหนียวมูลชุบไขย่า่ง,  

ซีเรียลและนมสด 

Morning Break: 
Toast (topped with butter, 

garlic-butter, fruit jam) and milk 
ขนมปังป้ิง (ทาเนย,เนยกระเทียม,แยมผลไม)้ 

และนมสด 

Morning Break: 
Banana sandwich with honey 

and milk 
แซนวสิกลว้ยราดนํา้ผ้ึง และนมสด 

 
 

Garlic bread 
ขนมปังเนยกระเทียม 

Pork tonkatsu 
หมูทอดทงคัสส ึ

Pork chops in mushroom gravy 
สเตก็หมูราดซอสเหด็ 

Batter-fried chicken wings 
ปีกไกชุ่บแป้งทอด 

 
 

Batter-fried fish doughnut 
โดนัทปลาชุบไขท่อด 

Miso soup with Japanese dried fish 
มิโซะซุปปลาแห้งญ่ีปุ่น 

Soft-boiled vegetable 
ผักลวก 

Mild soup with seaweed and 
minced pork 

แกงจืดสาหร่ายหมูบะชอ่ 

 
 

Stream egg in Japanese style 
ไขตุ่น๋ญ่ีปุ่น 

Stir fried chicken 
 in sweet and sour sauce  

ไกผั่ดซอสเปร้ียวหวาน 

Tomato sauce spaghetti (chicken) 
สปาเกต็ต้ีไกผั่ดซอสมะเขือเทศ 

Scrambled egg with  
bell pepper and ham 
ไขก่วนใสพ่ริกหวานและแฮม 

 
 

Stir-fried beef, asparagus and 
broccoli in oyster sauce 
เน้ือผัดหน่อไมฝ้ร่ังและบลอ็คโคล่ี 

Stir-fried beef  
with garlic and pepper 
เน้ือผัดกระเทียมพริกไทย 

Egg pork and tofu 
 in sweet brown soup 
ไขพ่ะโลใ้สห่มูและเตา้หู้ 

Stir-fried chicken with potato 
topping with tomato cheese 

sauce 
ไกผั่ดมันฝร่ังราดซอสมะเขือเทศอบชีส 

 Mild soup with egg tofu, pork  
and Chinese cabbage 

แกงจืดหมูเตา้หู้ไขแ่ละผักกาดขาว 

ฺBaked vegetable and cheese 
ผักอบชีส 

French fries 
เฟรนซฟ์รายด ์

 

 Potato cream soup 
ซุปมันฝร่ังครีม 

Stir-fried vegetables 
 in sweet and sour sauce 

ผัดผักซอสเปร้ียวหวาน 

Tomato sauce spaghetti 
สปาเกต็ต้ีผัดซอสมะเขือเทศ 

 

Vegetables tempura serve with 
dipping sauce 
เทมปุระผักและดิปป้ิง 

Afternoon 
Break: 

 

Afternoon Break: 
Yogurt, fruit salad and milk 
โยเกิร์ต, สลัดผลไม,้ นมสด 

 

Afternoon Break: 
Watermelon and milk 
แตงโม,แตงกินรี และนมสด 

Afternoon Break: 
Fried banana, red grapes and milk 

กลว้ยหอมทองทอดกรอบ,  
องุน่แดง และนมสด 

Afternoon Break: 
Batter-fried mixed corn  

and chicken, milk 
ขา้วโพดผสมเน้ือไกชุ่บเกลด็ขนมปังทอด 

และนมสด 

 
 



Lunch Menu in January 2018   
Week 3 ( 15-19 January 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
Toast (topped with butter 

and fruit jam) and milk 
ขนมปังป้ิง (ทาเนยและ,แยมผลไม)้ 

และนมสด 

Morning Break: 
Banana pancake and milk 
แพนเคก้กลว้ยหอม และนมสด 

Morning Break: 
Unsweet doughnut topped with 

honey, milk 
โดนัทไมห่วานราดนํา้ผ้ึง, นมสด 

Morning Break: 
Grain cereal and milk 
ซีเรียลธัญพืชและนมสด 

Morning Break: 
Ham cheese sandwich and milk 

แซนวสิแฮมชีสและนมสด 

Pizza 
พิซซา่หน้าตา่งๆ 

 

Macaroni in preserved pork 
cream topped with cheddar 

cheese 
มักกะโรนีครีมแหนมโรยเชดดา้ชีส 

Stir-fried minced pork with Thai 
basil, fried egg 

ผัดกระเพราหมูสับไขด่าว 

Baked bread (with stir fried 
chicken in BBQ sauce filling) and 

cheese  
ขนมปังไสไ้กผั่ดซอสบาร์บีควิอบชีส 

Fried noodles in  
thick gravy 

ราดหน้าหม่ีกรอบหมูหมัก 

Braised fish maw 
 in red gravy 

กระเพาะปลานํา้แดง 

Hainan chicken rice 
ขา้วมันไก ่

Croissant with crab stick 
salad/tuna salad 

ครัวซองสลัดปูอัด/สลัดทูน่า 

French fries 
เฟรนซฟ์รายด ์

Beef lasagna 
ลาซานญา่เน้ือ 

 

Stir fried shrimps, salted egg 
and mussels in curry powder 

ผัดผงกระหร่ีกุง้  
ไขเ่คม็และหอยแมลงภู ่

Winter melon and chicken soup 
ซุปฟักเขียวใสไ่ก ่

Chicken with bitter gourd noodle 
กว๋ยเต๋ียวไกม่ะระ 

Stir-fried mixed vegetable and 
stuffed squid 

ผัดผักสามสหายใสป่ลาหมึกยัดไส ้

Garlic bread 
ขนมปังเนยกระเทียม 

Popcorn chicken 
ไกป๊่อป 

Batter-fried fish 
ปลาชุบแป้งและเกร็ดขนมปังทอด 

Braised chicken drumstick 
น่องไกตุ่น๋ 

Vietnamese noodle with pork 
soup 

กว๋ยจับ๊ญวณนํา้ซุปกระดูกหมู 

Savoury curry with chicken and 
young coconut 

พะแนงไกใ่สม่ะพร้าวออ่น 

Deep fried vegetable 
 spring roll 
ปอเป๊ียะผักทอด 

Spinach macaroni  
มักกะโรนีผักโขม 

Vegetable noodle with daikon 
soup 

กว๋ยเต๋ียวผักและซุปหัวไชเทา้ 

Stir-fried mixed vegetable 
ผัดผักรวมเหด็หอม 

Corn soup 
ซุปขา้วโพด 

Afternoon Break: 
Sago with cantaloupe in 
coconut milk and milk 
สาคูเปียกแคนตาลูปและนมสด 

Afternoon Break: 
Assorted in ginger/milk and milk 

เตา้ทึงนํา้ขิงหรือนม และ นมสด 
 

Afternoon Break: 
Chendol and milk 

ลอดชอ่งสงิคโปร์และนมสด 

Afternoon Break: 
Sweet mung bean porridge with 

coconut cream, milk 
เตา้สว่นกะทสิดมะพร้าวออ่น และนมสด 

Afternoon Break: 
Thai banana tart with coconut 

milk, banana cake, milk 
ขนมกลว้ยกะทมิะพร้าว, เคก้กลว้ยหอม 

และนมสด 

 
 
 



Lunch Menu in January 2018 
Week 4 ( 22-26 January 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
Mini Chinese bun and milk 

มินิซาลาเปา และนมสด 

Morning Break: 
Whole wheat bread topped 

with fruit jam, milk 
ขนมปังโฮลวีต, แยมผลไม ้และนมสด 

Morning Break: 
Unsweet cheese roti and milk 

โรตีชีสไมห่วานและนมสด 

Morning Break: 
Grilled banana cheese 

sandwich and milk 
แซนวสิกลว้ยชีสป้ิงและนมสด 

Morning Break: 
Cereal and raisin, watermelon 

and milk 
ซีเรียลลูกเกด, แตงโม และนมสด 

Beef/Vegetable burrito 
เบอร์ริโตเ้น้ือและผัก 

 

Minced pork/vegetable 
omelette  

ไขเ่จียวหมูสับและผัก 

Sausage spaghetti  in tomato 
sauce 

สปาเกต็ต้ีสโมกก้ีไบร์ทซอสมะเขือเทศ 

Fried fish topped with sweet 
and sour sauce 

ปลาทอดราดซอสเปร้ียวหวาน 

Mild soup with egg-tofu and 
minced pork 

ตม้จืดเตา้หู้ไขห่มูบะชอ่ 

Chinese braised chicken wing 
ปีกไกตุ่น๋ยาจีน 

 

Minced pork noodle  
กว๋ยเต๊ียวหมูสับนํา้ใส 

French fries 
เฟรนซฟ์รายด ์

Fresh rice noodle in  gravy 
เสน้ใหญร่าดหน้าหมูหมัก 

Papaya salad 
สม้ตาํ 

Batter-fried pork 
หมูชุปแป้งทอด 

 

Chicken taco 
ทาร์โกไ้ก ่

Bonchon chicken 
ไกบ่อนชอน 

Beef massaman curry 
แกงมัสม่ันเน้ือ 

Fried chicken and Sticky rice 
ขา้วเหนียวไกท่อด 

Crispy pork 
หมูกรอบ 

 

Broccoli with shrimp 
บร็อคโคร่ีกุง้ 

 

Mixed seafood hot and spicy 
soup (no chilli) 

ตม้ยาํรวมมิตร (ไมเ่ผด็) 

 Sausage bun 
ขนมปังไสก้รอก 

 Vegetable and assorted of 
sushi 
ซูชิ 

Vegetable taco 
ทาร์โกผั้ก 

Mixed mushroom clear  
tom yum 
ตม้ยาํเหด็รวม 

Vegetables with sweet and 
sour sauce 

ผัดผักซอสเปร้ียวหวาน 

Tofu pad Thai 
ผัดไทยเตา้หู้ 

Afternoon Break: 
Watermelon, guava and milk 

แตงโม, ฝร่ังและนมสด 

Afternoon Break: 
Dragon fruit, pineapple and 

milk 
แกว้มังกร, สับประรด และ นมสด 

 

Afternoon Break: 
Banana rolls and milk 
ปอเป๊ียะกลว้ยและนมสด 

Afternoon Break: 
Popcorn, buttered corn and 

milk 
ป๊อปคอร์น, ขา้วโพดอบเนยและนมสด 

Afternoon Break: 
Popcorn chicken and milk 

ไกป๊่อปและนมสด 

 
 

 



Lunch Menu in January 2018 
Week 5 ( 29-2 February 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
Whole wheat bread 

 topped with fruit jam, milk 
ขนมปังโฮลวีตแยมผลไม ้และนมสด 

Morning Break: 
Unsweet banana roti and milk 
โรตีกลว้ยหอมไมห่วาน และนมสด 

Morning Break: 
Toast topped with butter and 

honey, milk 
ขนมปังป้ิงทาเนยและนํา้ผ้ึง นมสด 

Morning Break: 
Chinese steamed dumpling 

(shrimp) and milk 
ขนมจีบกุง้ และนมสด 

Morning Break: 
Mini Chinese bun and milk 

มินิซาลาเปา และนมสด 

Fried chicken with cashews 
ไกผั่ดเมด็มะมว่งหิมพานต ์

Batter-fried fish 
ปลาชุบแป้งทอด 

Fried chicken wings 
ปีกไกท่อด 

Pork steak served with wedge 
potatoes 
สเตก็หมู 

Fried pork with garlic and pepper 
หมูทอดกระเทียมพริกไทย 

Baked stir fried beef and 
vegetable and cheese 

เน้ือผัดผักอบชีส 

Stir fried chicken with cream 
sauce 

ไกผั่ดซอสครีม 

Herb omelette 
ไขเ่จียวสมุนไพร 

French fries 
เฟรนซฟ์รายด ์

Batter-fried pork 
หมูชุบแป้งทอดกรอบ 

Savoury curry with  
mussels and shrimps 
พะแนงหอยแมลงภูแ่ละกุง้ 

Stir fried macaroni and egg 
มักกะโรนีผัดไข ่

Pad Thai with tofu 
ผัดไทยเตา้หู้ 

Fish with Lemongrass, mint 
leaf, lemon juice (No chilli) 

ปลายาํสมุนไพร (ไมเ่ผด็) 

Hot and spicy soup with shrimp 
(no chilli) 

ตม้ยาํกุง้ (ไมเ่ผด็) 
 

Mild soup with egg-tofu and 
minced pork 
ตม้จืดหมูเตา้หู้ไข ่

Shrimp and  vegetables sour 
soup 

แกงสม้กุง้ 

Chicken soup with coconut milk 
(No chilli) 
ตม้ขา่ไกไ่มเ่ผด็ 

Garlic bread 
ขนมปังเนยกระเทียม 

Stir fried beef with rigatoni 
เน้ือผัดริกาโทนิ 

Fried mushroom with 
 cashews  nuts 
เหด็ทอดผัดเมด็มะมว่ง 

Vegetables crispy with 
sweet and sour sauce 
ผักทอดกรอบซอสเปร้ียวหวาน 

Thai Style papaya salad 
สม้ตาํ 

Mild soup with seaweed 
ตม้จืดสาหร่าย 

Fried egg and fried tofu in 
garlic 

ไขด่าวเเละเตา้หู้กระเทียมพริกไทย 
 

Afternoon Break: 
(Ruam Mit) Iced dessert  

and milk 
รวมมิตรกะท ิและนมสด 

Afternoon Break: 
Fruit yogurt and milk 
โยเกิร์ตผลไมแ้ละนมสด 

 

Afternoon Break: 
Nuggets and milk 
นักเกต็ไก ่และนมสด 

Afternoon Break: 
Watermelon, grapes and milk 

แตงโม, องุน่ และนมสด 

Afternoon Break: 
Banana rolls and milk 
ปอเป๊ียะกลว้ยและนมสด 

 
 
 
 
 
 
 



 

Assorted Salad Bar 
 

Salad Bar: Organic vegetables  Homemade dressing  
Salad Menu 

Monday   : Potato  Salad   
Tuesday : Tomato Salsa  Salad  
Wednesday : Green Salad   
Thursday : Mixed Fruit Salad   

Friday : Papaya Salad 
 

 
 
 
 
 
 



 

Dishes Names Images 

Vegetarian Spinach macaroni 

 

 Vegetables Tomato sauce spaghetti 

 



 Fried mushroom with cashew nut 
 

 

 Vegetables taco 

 



 Tofu noodle 

 

 Vegetables tempura 

 

 Pad Thai 

 

 



 
 






