
Lunch Menu in February 2018  
Week 2 ( 5-9 February 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
Pandan custard bread 

and milk 
ขนมปังสังขยาและนมสด 

Morning Break: 
Banana pancake and milk 

แพนเคก้กลว้ยและนมสด 

Morning Break: 
Mini Chinese bun and milk 

มินิซาลาเปาและนมสด 

Morning Break: 
Chinese steamed dumpling and 

fresh milk 
ขนมจีบและนมสด 

Morning Break: 
Banana cake and milk 

เคก้กลว้ยหอมและนมสด 

Batter-fried fish 
ปลาชุบเกลด็ขนมปังทอด 

 

Savoury curry with chicken 
พะแนงไก ่

Noodle soup Thai style 
(pork) 

กว๋ยเต๋ียวเรือหมู 

Chicken spaghetti in tomato 
sauce 

สปาเกต็ต้ีไกซ่อสมะเขือเทศ 

Batter-fried chicken 
ไกชุ่บแป้งทอด 

shrimp pad Thai 
ผัดไทยกุง้สด 

 

Japanese steamed egg  
ไขตุ่น๋ซีอิว๋ญ่ีปุ่น 

Green curry with chicken 
แกงเขียวหวานไก ่

Stir-fried pork with Thai basil 
served with fried egg 
ผัดกระเพราหมูและไขด่าว 

Crispy fried chicken tendon 
with white sesame seeds  

เอน็ไกค่ลุกงาขาวทอด 

Chicken massaman 
curry 

มัสม่ันไก ่
 

Mild soup with minced pork 
แกงจืดหมูบะชอ่ 

Glass noodle seafood salad 
ยาํวุน้เสน้ทะเลไมเ่ผด็ 

Mild soup with seaweed and 
minced pork 

แกงจืดสาหร่ายหมูบะชอ่ 

Thai papaya salad and sticky 
rice 

สม้ตาํและขา้วเหนียว 

Garlic bread 
ขนมปังเนยกระเทียม 

 

Baked pork served with 
rosemary potato 

หมูอบเสร์ิฟพร้อมมันฝร่ังโรสเมร่ี 

Baked bacon with bread 
and egg 

ไขด่าวเบคอนขนมปัง 

Chicken pie 
พายไก ่

Egg pork and tofu 
 in sweet brown soup 

ไขพ่ะโลห้มูและเตา้หู้ 

Tofu Soup 
เเกงจืดเตา้หู้ 

Deep fried vegetable 
 spring roll 
ปอเป๊ียะผักทอด 

Glass noodle with mixed 
mushroom 

ยาํวุน้เสน้เหด็รวม 

Mushroom Spaghetti 
สปาเกต็ต้ีเหด็ 

Stir-fried noodle with egg 
ผัดหม่ีไข ่

Afternoon Break: 
buttered corn and milk 
ขา้วโพดอบเนยและนมสด 

Afternoon Break: 
Assorted Thai dessert in 

longan and milk 
เตา้ทึงนํา้ลาํไยและนมสด 

Afternoon Break: 
Popcorn and milk 
ป๊อปคอร์นและนมสด 

Afternoon Break: 
Fruit yogurt and milk 
โยเกิร์ตผลไม ้และนมสด 

Afternoon Break: 
Chicken pops and milk 

ไกป๊่อบ และนมสด 

 
 
 



Lunch Menu in February 2018  
Week 3 ( 12-16 February 2018)  

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
Bread pizza 

ขนมปังพิซซา่และนมสด 

Morning Break: 
Roll pancake stuffed with 

crab stick and pork and milk 
ขนมโตเกียวไสปู้อัด หมูและนมสด 

Morning Break: 
Unsweetened banana roti 

and milk 
โรตีกลว้ยไมห่วานและนมสด 

Morning Break: 
Chinese Rice cake and Oranges 

ขนมตรุษจีนและสม้ 

Morning Break: 
Banana cake and milk 

เคก้กลว้ยหอมและนมสด 

Crab and shrimp fried 
rice 

ขา้วผัดกุง้และปู 

Bonchon chicken 
ไกท่อดบอนชอน 

Stir-fried beef with garlic 
เน้ือผัดพริกไทย 

Egg noodle and Wonton Soup 
บะหม่ีและเก๋ียวนํา้ 

Stir fried shrimps and crab in 
curry powder 

กุง้และปูผัดผงกระหร่ี 

Chicken noodle served 
with bitter gourd 

กว๋ยเต๋ียวไกม่ะระ 
 

Stir-fried mixed vegetable 
and squid 

ผัดผักใสป่ลาหมึก 

Fried noodle with pork in 
soy sauce and vegetable 

ผัดซีอ๊ิว 
 

Braised fish maw 
 in red gravy 

กระเพาะปลานํา้แดง 

Chicken soup with coconut 
milk 

ตม้ขา่ไก ่

Savoury curry with 
chicken 
พะแนงไก ่

Mild soup with seaweed 
แกงจืดสาหร่าย 

Salmon fried rice 
ขา้วผัดปลาแซลมอน 

Steamed Chicken with broth  
ขา้วมันไก ่

Fried pork 
หมูทอด 

Vegetables tempura 
ผักชุบแป้งทอด 

French fries 
เฟรนซฟ์รายด ์

Meat pie 
พายเน้ือ 

Dumpling / Spring Roll 
ติม่ซํา่ / ปอเป๋ียะทอด 

 

Tofu pad Thai 
ผัดไทยเตา้หู้ 

Fried rice with 
vegetables 
ขา้วผัดผักรวม 

Fried mixed vegetables 
ผัดผักรวมมิตร 

Fried Tofu Noodle 
ผัดหม่ีเตา้หู้ 

Stirred-fried mixed mushroom 
and vegetables  

ผัดผักเหด็รวม 

Thai papaya salad 
สม้ตาํ 

Afternoon Break: 
Watermelon and grape 

แตงโมและองุน่ 

Afternoon Break: 
Fruit yogurt 
โยเกิร์ตผลไม ้

Afternoon Break: 
Assorted Thai dessert in 

milk 
เตา้ทึงนมสดและนม 

Afternoon Break: 
Chinese Bun 

ซาลาเปา 

Afternoon Break: 
Orange and watermelon 

สม้และแตงโม 

 
 
 



Lunch Menu in February 2018  
Week 4 ( 21-23 February 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
 

Half-term break 

Morning Break: 
 

Half-term break 

Morning Break: 
Garlic bread and milk 

ขนมปังเนยกระเทียมและนมสด 

Morning Break: 
Grilled purple sweet potato and 

milk 
มันมว่งเผาและนมสด 

Morning Break: 
Spicy dried shredded pork 

bread and milk 
ขนมปังพริกเผาหมูหยองมายองเนส

และนมสด 

  Ground pork salad (์No chilli) 
ลาบหมู(ไมเ่ผด็) 

Stir fried crispy pork with kale 
ผัดคะน้าหมูกรอบ 

Pork noodle 
กว๋ยเต๋ียวหมูนํา้ใส 

  Batter-fried fish 
ปลาชุบแป้งทอด 

Fried chicken served French 
fries 

ไกท่อดเสร์ิฟพร้อม เฟรนซฟ์รายด ์

Broccoli with shrimp 
 

กุง้ผัดบร็อคโคล่ี 

  Bread with sausage/crab stick 
salad 

ขนมปังไสฮ้อทดอ็กและสลัดปูอัด 

Mild soup with egg tofu 
แกงจืดเตา้หู้ไข ่

Seafood hot and spicy soup 
(no chilli) 

 
ตม้ยาํทะเล 

  Miso soup 
มิโซะซุป 

Chicken burger 
เบอร์เกอร์ไก ่

Vegetables tempura 
ผักชุบแป้งทอด 

  Laab mushroom 
ลาบเหด็ 

Chickpea Burger 
เบอร์เกอร์ถ่ัวลูกไก ่

 

Vegetables Noodle 
กว๋ยเต๋ียวผักรวม 

Afternoon Break: 
 

Afternoon Break: 
 

Afternoon Break: 
Watermelon and mango 

แตงโมและมะมว่งมัน 

Afternoon Break: 
Cantaloupe and muskmelon 

แคนตาลูปและแตงไทย 

Afternoon Break: 
Guava and apple 

ฝร่ังและแอปเป้ิล 

 
 
 
 
 
 



Lunch Menu in February 2018  
Week 5 ( 26-28 February 2018) 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 

Morning Break: 
Sesame croissant and 

milk 
ครัวซองาและนมสด 

Morning Break: 
Pancake, cereal and milk 

แพนเคก้ ซีเรียลและนมสด 

Morning Break: 
Toast topped with butter 

and milk 
ขนมปังป้ิงทาเนยและนมสด 

Morning Break: 
 

Morning Break: 
 

Stir fried beef with 
coconut shoots 

เน้ือผัดยอดมะพร้าวออ่น 

Stir-fried chicken with Thai 
basil served with fried egg 

ผัดกะเพราไกแ่ละไขด่าว 

Fresh rice noodle in  gravy 
ราดหน้าหมู 

  

Hainan chicken rice 
ขา้วมันไกไ่หหลาํ 

Pork steak served with 
soft-boiled vegetable 

สเตก็หมูและผักลวก 

Batter-fried chicken 
ไกชุ่บแป้งทอด 

  

Batter-fried fish 
ปลาชุบแป้งทอด 

Sushi 
ซูชิ 

Mild soup with seaweed 
and egg tofu 

แกงจืดสาหร่ายเตา้หู้ไข ่

  

Winter melon soup 
ซุปฟักเขียว 

Stir-fried mushroom with 
basil 

Miso soup 
ผัดกะเพราเหด็และมิโสะซุป 

Deep fried vegetable 
 spring roll 

ปอเป๊ียะผัก 

  

Afternoon Break: 
Orange and watermelon 

สม้และแตงโม 

Afternoon Break: 
Grape and watermelon 

องุน่และแตงโม 

Afternoon Break: 
Fruit yogurt 
โยเกิร์ตผลไม ้

Afternoon Break: 
 

Afternoon Break: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 






