MENU FOR MONDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit Juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit Juice
นํ้าผลไม้

• Rice congee with minced pork / minced chicken
with condiments
โจ๊กหมู หรือ โจ๊กไก่
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

• Muesli and Yoghurt
มูสลี่และโยเกิร์ต

OR

• Fluffy pancakes, served with bacon, fried egg
and maple syrup
แพนเค้ก เสริฟ ์ พร้อม เบคอน ไข่ดาว และ นํ้าเชื่อมเมเปิ้ล
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Spicy glass noodle salad
ยําวุ้นเส้น

• Cream of corn soup
ซุปข้าวโพด

• Traditional Thai soup + Thai omelette
แกงส้มผักรวม + ไข่เจียว

• Chicken schnitzel with chips & salad
ไก่ชุบเกล็ดขนมปัง พร้อมมันฝรั่งทอด และสลัด

OR

• Deep fried minced pork balls
หมูก้อนทอด

• Viengtai custard tart
เวียงใต้ คัสตาร์ด

• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Viengtai custard tart
เวียงใต้ คัสตาร์ด

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Legendary “Yum Kamin Khao” salad
ยําขมิน
้ ขาว

• Mushroom cream soup
ซุปครีมเห็ด

• Spicy red curry with chicken with Thai Omelet
แกงเผ็ดไก่ พร้อมไข่เจียว

• Grilled chicken with paprika sauce
vegetable and roasted potatoes
ไก่ย่างซอสปาปริก้า ผักและมันฝรั่งอบบ

• Wok fried mixed vegetables with oyster sauce
ผัดผักรวมมิตร
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Sweet sticky rice with topping
ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ

OR

• Sweet sticky rice with topping
ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ

MENU FOR TUESDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Thai Omelette with minced pork / minced chicken
ข้าวไข่เจียวหมูสับ หรือ ไก่สับ

• Berry and yoghurt smoothie
เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูตี้

• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

OR

• Baked eggs with chorizo and tomatoes
ไข่อบ พร้อมโซริโซ่ และมะเขือเทศ
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Pork satay
สะเต๊ะหมู

• Chicken broth soup
ซุปไก่

• Chicken tom yum clear soup
ต้มโคล้งไก่

• Burger with salad and fries
เบอร์เกอร์พร้อมสลัดและมันฝรั่งทอด

• Wok fried squid with black pepper
ปลาหมึกผัดพริกไทยดํา

OR

• Opera cake
เค้กโอเปร่า

• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Opera cake
เค้กโอเปร่า

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Spicy pork larb salad
ลาบหมู

• Onion soup
ซุปหัวหอม

• Chicken tom yum soup
ต้มยําไก่

• Spaghetti with bolognese sauce with garlic bread
สปาเกตตีซอสไก่ เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียม

• Spicy diced shrimp dip with condiment
นํ้าพริกลงเรือ ไข่ต้ม พร้อม ผักเคียง
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Butter cake
บัตเตอร์เค้ก

OR

• Butter cake
บัตเตอร์เค้ก

MENU FOR WEDNESDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Boiled rice with pork or chicken
ข้าวต้มหมู หรือไก่

• Bircher muesli
บิเชอร์มูสลี่

OR

• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

• Egg and bacon mufﬁns & hash brown
มัฟฟินไข่ เบคอน และ แฮชบราวน์
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Spicy mushroom salad
ยําเห็ดรวม

• Green pea cream soup
ซุปถั่วลันเตา

• Clear pork spare rib soup
ต้มจืดซี่โครงหมู

• Chicken Caesar salad
ซีซ่า สลัด

OR

• Stir Fried chicken or pork with ginger
ไก่ผัดขิง หรือ หมูผัดขิง

• Jam Roll
แยมโรล

• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Taro balls in coconut milk
บัวลอยเผือก

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Spicy wings bean salad
ยําถั่วพู

• Pumpkin cream soup
ซุปฟักทอง

• Coconut milk soup with chicken
ต้มข่าไก่

• Grilled Saba teriyaki served with vegetables
and rice
ปลาซาบะย่างซอสเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมข้าว

• Salted Fish chili paste in coconut with condiment
หลนปลาเค็ม พร้อมปลากรอบ และผักเคียง
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Pandon Cake
เค้กใบเตย

OR

• Pandan cake
เค้กใบเตย

MENU FOR THURSDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Grilled Pork with sticky Rice
ข้าวเหนียวหมู ปิ้ง

• Blueberry and almond oats
ข้าวโอ๊ต ผสมอัลมอนด์และบลูเบอร์รี

• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

OR

• Breakfast frittata
ฟริตตาต้า หรือไข่เจียวสไตล์อิตาเลี่ยน
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Spicy sausage salad
ยําไส้กรอก

• Spinach cream soup
ซุปผักโขม

• Clear soup with tofu and minced pork
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ

• 1 x Ham & Cheese panini
1 x Tomato, pesto & Mozzarella
แฮมและชีสพานิน่ี
มะเขือเทศและซอสเพสโต้ ราดชีสมอสซาเรลล่า

• Spicy southern dip with sweet pork
นํ้าพริกไตปลา, หมูหวาน และผักแนม

OR

• Orange cake
เค้กส้ม

• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Candied fruit
สามเชื่อม

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Spicy grilled chicken salad
ยําไก่ย่าง

• Broccoli cream soup
ซุปบรอกโคลี

• Pork ribs & mushroom tom yum soup
ต้มยําซี่โครงหมู

• Spaghetti carbonara with ham & bacon
with garlic bread
สปาเกตตีคาโบนาร่า เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียม

• Deep fried ﬁsh with sweet and sour sauce
ปลาสามรส
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Chocolate brownie
ช็อกโกแลต บราวนี่

OR

• Chocolate brownie
ช็อกโกแลต บราวนี่

MENU FOR FRIDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Dim sum set
ชุดติม
่ ซํ่า

• Granola bar and yoghurt
กราโนล่าบาร์และโยเกิร์ต

OR

• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

• Spinach and feta omelette
ไข่เจียวชีส ผักขม
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Northern pork salad
ยําหมูยอ

• Cauliﬂower cream soup
ซุปดอกกะหลํ่า

• Wok fried chicken with black pepper
ไก่ผัดพริกไทยดํา

• Fried chicken with chips and gravy
ไก่ทอด เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอดและซอสเกรวี่

OR

• Clear soup with chicken
แกงจืดฟัก

• Vanilla cake
เค้กวานิลลา

• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Vanilla cake
เค้กวานิลลา

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Stir fried glass noodles with egg and minced pork
วุ้นเส้นผัดไข่ และหมูสับ

• Tomato cream soup
ซุปมะเขือเทศ

• Stir-fried chicken or pork ginger and mixed vegetables
ผัดพริกขิงไก่ หรือ ผัดพริกขิงหมู

• Spicy penne sautéed with chilies, garlic,
ham and bacon with garlic bread
เส้นเพนเน่พริกกระเทียมแฮมเบคอน
เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียม

• Mushroom tom yum soup
ต้มยําเห็ด
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Eclair
เอแคลร์

OR

• Eclair
เอแคลร์

MENU FOR SATURDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Fried pork with sticky rice
ข้าวเหนียว หมูทอด

• Banana, and chocolate chip mufﬁns
กล้วย และ ซ็อกโกแลตชิปมัฟฟิน

• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

OR

• Poached eggs, caramlised onions
and red peppers on sourdough
ไข่ลวกพร้อมเครื่อง ราดขนมปังกรอบ
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Spicy chinese sausage salad
ยํากุนเชียง

• Onion soup
ซุปหัวหอม

• Stir fried broccoli with oyster sauce
บรอกโคลีผัดนํ้ามันหอย

• Grilled pork with peppercorn sauce,
vegetables and fried potato wedges
หมูย่างซอสพริกไทยดํา พร้อมผักและมันฝรั่งทอด

• Mussaman curry with chicken
แกงมัสมั่นไก่

OR

• Tiramisu
ทิรามิสึ

• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Tiramisu
ทิรามิสึ

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Spicy grilled pork salad
ยําคอหมูย่าง

• Corn cream soup
ซุปข้าวโพด

• Wok fried kale with oyster sauce
ผัดคะน้านํ้ามันหอย

• Lasagna with garlic bread & salad
ลาซานญ่า เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมและสลัด

• Panang curry with chicken
พะแนงไก่
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Carrot cake
เค้กแคร์รอต

OR

• Carrot cake
เค้กแคร์รอต

MENU FOR SUNDAY
*All menu will be serve with Seasonal fresh fruit
*ทุกเมนูเสิร์ฟพร้อมผลไม้รวมตามฤดูกาล

Breakfast Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Chilled fruit juice
นํ้าผลไม้

• Boiled chicken with rice
ข้าวมันไก่

• Banana mufﬁn
มัฟฟิน กล้วย

• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

OR

• Full Sunday breakfast, bacon, eggs, sausage,
baked beans, roasted potatoes
อาหารเช้าแบบอเมริกัน เบคอน,ไข่, ใส้กรอก,
ถั่วอบและมันฝรั่ง
• Freshly brewed coffee or tea
ชา หรือ กาแฟดํา

Lunch Set Menus
Western food set

Thai food Set
• Somtum Thai
ส้มตําไทย

• Carrot cream soup
ซุปแคร์รอต

• Fried chicken
ไก่ทอด

• Grilled chicken breast with vegetables
and roasted potatoes
อกไก่ย่าง พร้อมผักและมันอบ

• Hot and spicy soup with pork
ต้มแซ่บหมู

OR

• Bread pudding
เบรดพุ ดดิ้ง

• Sticky rice
ข้าวเหนียว
• Coconut milk jelly
วุ้นกะทิ

Dinner Set Menus
Thai food Set

Western food set

• Spicy bitter gourd Salad
ยํามะระ

• Potato & leek cream soup
ซุปมันฝรั่งและต้นกระเทียม

• Thai stewed pork & egg
ไข่พะโล้

• Rich beef stew with mash potatoes
สตูว์เนื้อและมันบด

• Green curry with chicken
แกงเขียวหวานไก่
• Steamed jasmine rice
ข้าวสวย
• Lemon Cake
เลมอนเค้ก

OR

• Lemon Cake
เลมอนเค้ก

KID MENUS (THAI & WESTERN)
Choose one for Breakfast / Lunch / Dinner
(All menu will be serve with Seasonal fresh fruit)

Thai Food for kid
1. Creamy omelet with sausage or shrimp on rice
ข้าวไข่ข้น ไส้กรอก หรือ กุ้ง
2. Thai omelet with steamed rice
ข้าวไข่เจียว
3. Junior fried rice with chicken, pork, egg
ข้าวผัดไก่ หรือ หมู หรือ ไข่
4. Fried chicken or pork with garlic & black pepper with steamed rice
ข้าวไก่ทอดกระเทียมพริกไทย หรือ หมูทอดกระเทียมพริกไทย
5. Pad Thai chicken
ผัดไทยไก่
6. Boiled rice with pork or chicken
ข้าวต้มหมู หรือ ไก่
7. Grilled pork with sticky rice
ข้าวเหนียว หมูป้ ง
ิ

Western Food for kid
1. Selected of 1 Choice: Fried egg, scrambled, omelet served with sausage, ham,
potato + cereal whit fresh milk or soy milk
เลือกระหว่าง ไข่ดาว, ไข่ข้น หรือ ไข่ม้วน เสิร์ฟพร้อม ไส้กรอกเยอรมัน, แฮม, มันอบ และ ซีเรียลพร้อมนมหรือนมถั่วเหลือง
2. Ham cheese sandwich with french fries
แฮม ชีส แซนด์วิช เสิร์ฟพร้อม เฟรนช์ฟรายส์
3. Deep fried chicken nuggets with french fries
ซิกเก้นนักเกต เสิร์ฟพร้อม เฟรนช์ฟรายส์
4. Hotdog with french fries
ฮอทดอก เสิร์ฟพร้อม เฟรนช์ฟรายส์
5. Junior spaghetti/penne carbonara
สปาเกตตี หรือ เพนเน่เด็ก ซอสคาโบนาร่า
6. Junior pizza
พิ ซซ่ามาการิต้าจิ๋ว
7. Junior slider with french fries
เบอร์เกอร์จ๋ว
ิ

