เมนูอาหาร
หมายเลขห้อง #
แพ้ อาหาร
ชื�อ

เมนู 1

อาหารเช้า

(07.00 - 09.00 น.)

วันทีเ� ข้าพัก

อาหารกลางวัน

/

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดกรีก และขนมป�ง
ปลากระพงย่าง ผักโขมและซอสมะนาว

สปาเก็ตตี� ซอสมะเขือเทศ

โจ๊กหมูและเครื�องเคียง

ต้มข่าไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ปลาทอด ซอสมะขาม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กแครอทและทาร์ตผลไม้รวม

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

อาหารเย็น

(18.00 - 20.00 น.)

ซุปข้าวโพดกับขนมป�ง

ข้าวรีซอตโต้เห็ดและนํ�ามันเห็ดทรัฟเฟ�ล

เฟตตูชินี�ซอสเนื�อ

ผัดกะเพราหมูกรอบ เสิรฟ
์ พร้อมข้าวสวย

ผัดหมี� ยากิโซบะใส่เต้าหู้

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กกล้วยหอมและทาร์ตเบอร์รีรวม

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดผักสไตล์ญี�ปุ�น และขนมป�ง

ของหวาน :

อาหารเย็น

ทาร์ตคาราเมลและผลไม้

(18.00 - 20.00 น.)

ซุปมะเขือเทศ และขนมป�ง

ไข่ม้วนชีสกับมะเขือเทศย่าง

ปลาชุปแป�งทอดเสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายส์และซอสทาร์ทาร์

พอร์คชอป ผัดผักโขมและหน่อไม้ฝรัง
�

ผัดซีอ�วิ ไก่

ผัดไทยไก่

ปลาแซลมอนย่าง ซุปมิโสะ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ชา

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

สตรอเบอรี�พานาคอตต้าและเค้กกาแฟ

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดมันฝรัง
� และขนมป�ง

ของหวาน :

ช็อดโกแลตดูโอ้และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดผักใบเขียวและขนมป�ง

ซีเรียลเสิร์ฟพร้อมนมสด

ขาเป�ดอบสไตล์ฝรัง
� เศส ผัดมันฝรัง
� และถัว� ลันเตา

ปลากระพงอบ กับผัดหน่อไม้ฝรัง
�

ข้าวผัดไก่และไข่ดาว

ผัดคะน้าและปลากระพง เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ข้าวผัดอเมริกัน

ชา

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ชีสเค้กผลไม้และเค้กโอเปร่า

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดผักรวม นํ�าสลัดมะนาว

ของหวาน :

เค้กบราวนี�และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดซีซาร์และขนมป�ง

ไข่คน กับเบคอนกรอบ

หมูสันนอกอบ ซอสแอปเป�� ล และมันฝรัง
� ทอด

สปาเกตตีผัดซอสมะเขือเทศและพริกแห้ง

บะหมี�เกี�ยวนํ�า

� ซีอวิ� เสิรฟ
ปลากระพงนึง
์ พร้อมข้าวสวย

มัสมัน
� ไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและโรตี

ชา

เมนู 6

ชูครีมวนิลลาและผลไม้

โจ๊กไก่และเครื�องเคียง

อาหารเช้า

เมนู 5

ของหวาน :

ซีเรียลเสิร์ฟพร้อมนมสด

ชา

เมนู 4

(18.00 - 20.00 น.)

ยําส้มโอ และขนมป�ง

สลัดกุ้ง และขนมป�ง

เมนู 3

อาหารเย็น

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ชา

เมนู 2

/

กาแฟ

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กราสเบอร์รแ
ี ละเค้กบราวนี�

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดซีซาร์ไก่และขนมป�ง

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดผักรวม ซุปครีมเห็ดกับขนมป�ง

ไข่ม้วนใส่ชีสและไส้กรอกหมู

ไก่อบสมุนไพรครึ�งตัว

พิ ซซ่าหน้าเห็ดและชีส

ผัดหมี�ซวั� ใส่แฮม

ต้มยํากุ้ง เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ผัดซีอวิ� ทะเล

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

ทาร์ตแอปเป�� ลและเค้กอัลมอลด์

ของหวาน :

ทาร์ตมะนาวและผลไม้

เมนูอาหาร
หมายเลขห้อง #
แพ้ อาหาร
ชื�อ

เมนู 7

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

วันทีเ� ข้าพัก

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดควินัวและขนมป�ง

ยําหมูย่าง ขนมป�งและเนย
ไก่ตุ๋นครีมซอส กับเส้นพาสต้า

� วไก่สไตล์เวียดนาม (เฝอไก่)
ก๋วยเตีย

ไก่ย่าง ซอสเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ราดหน้าหมู

กาแฟ

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดผักรวม นํ�าสลัดมะนาวและขนมป�ง

ของหวาน :

ชีสเค้กกล้วยหอมและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดซีซาร์และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ปลากระพงย่าง ผักโขมและซอสมะนาว

เนื�อตุ๋นไวน์แดง มันฝรัง
� บดใส่เห็ดทรัฟเฟ�ล

ข้าวต้มปลาและเครื�องเคียง

ไก่ย่างซอสเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ผัดซีอวิ� ทะเล

ชา

กาแฟ

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กแครอทและทาร์ตผลไม้

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดซีซาร์ไก่และขนมป�ง

ของหวาน :

เค้กแบล็คฟอเรสต์และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดผักรวมและขนมป�ง

ซีเรียลเสิร์ฟพร้อมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ

หมูสันนอกอบ มันฝรัง
� ทอด และซอสแอปเป�� ล

เฟตตูชินี�ผัดซอสใบโหระพาและมะกอก

บะหมี�เกี�ยวนํ�า

ต้มข่าไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ปลาแซลมอนย่าง ซุปมิโสะ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ชา

กาแฟ

เมนู 10

อาหารเช้า

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กกล้วยหอมและทาร์ตเบอร์รี�รวม

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดควินัว ฟ�กทองย่างและขนมป�ง

ของหวาน :

ทาร์ตคาราเมลและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําหมูย่าง และขนมป�ง

ไข่ดาวนํ�า แฮม เสิร์ฟพร้อมถัว� อบในซอสมะเขือเทศ

เต้าหู้ทอดกับซอสเมเป�� ล เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ปลากระพงขาว มันบดกับซอสไวน์แดง

โจ๊กไก่และเครื�องเคียง

ผัดไทยไก่

ราดหน้าหมู

ชา

กาแฟ

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กแครอทและทาร์ตผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดมันฝรัง
� และขนมป�ง

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําส้มโอใส่กุ้ง และขนมป�ง

ไข่ม้วนใส่ชีส กับมะเขือเทศย่าง

ขาหมูและมันฝรัง
� บด

พาสต้าเฟตตูชินีซอสเนื�อ

ข้าวผัดหมูและไข่ดาว

ผัดคะน้า ปลากระพง เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ผัดผักบุง
้ และเห็ด เสิรฟ
์ พร้อมข้าวสวย

ชา

เมนู 12

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)

สตูขาแกะตุน
๋ โรสแมรี� กับมันบด

เมนู 8

เมนู 11

/

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ชา

เมนู 9

/

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ชีสเค้กกล้วยหอมและผลไม้

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดกุ้ง และขนมป�ง

ของหวาน :

เค้กโอเปร่าและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดมะเขือเทศ และขนมป�ง

ไข่ดาวนํ�าเสิร์ฟพร้อมปลาแซลมอนรมควัน

อกไก่ย่าง หน่อไม้ฝรัง
� มันบดและซอสครีมเพสโต้

สปาเกตตีผด
ั ซอสมะเขือเทศและพริกแห้ง

ก๋วยเตี�ยวไก่สไตล์เวียดนาม(เฝอไก่)

ปลาแซลมอนซอสเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ราดหน้าหมู

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

เค้กราสป�เบอร์รพ
ี ิสตาชิโอและผลไม้รวม

ของหวาน :

พานาคอตต้าราสป�เบอร์รีและผลไม้

เมนูอาหาร
หมายเลขห้อง #
แพ้ อาหาร
ชื�อ

วันทีเ� ข้าพัก

/

/

เมนู 13
อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดซีซาร์ไก่ และขนมป�ง

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดผักสไตล์ญี�ปุ�น และขนมป�ง

ไข่ม้วนใส่ชีสเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกหมู

เนื�อวัวตุ๋น มันบด

ปลาแซลมอนย่าง ผักโขมและหน่อไม้ฝรัง
�

ผัดหมี�ซวั� ใส่แฮม

ผัดคะน้า ปลาหิมะ เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

มัสมัน
� ไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและโรตี

ชา

กาแฟ

เมนู 14

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ทาร์ตแอปเป�� ลและผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดควินัว และขนมป�ง

ของหวาน :

ทาร์ตมะนาวและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําหมูย่าง และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ไก่ตุ๋นครีมซอสพร้อมเส้นพาสต้า

พาสต้าบีทรูท เฟตาชีส ถัว� วอลนัทและร็อกเก็ตสลัด

โจ๊กหมูและเครื�องเคียง

ต้มยํากุ้งเสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ผัดก๋วยเตี�ยวไก่

ชา

กาแฟ

เมนู 15

อาหารเช้า

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้รวม

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดผักใบเขียว และขนมป�ง

ของหวาน :

ชีสเค้กกล้วยหอมและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ซุปฟ�กทอง และขนมป�ง

ไข่คนเสิร์ฟพร้อมปลาแซลมอนรมควัน

ปลากระพงย่าง ผักโขมและหน่อไม้ฝรัง
�

พิ ซซ่าหน้าเห็ดและชีส

ข้าวผัดกุ้ง

ต้มยํากุ้งเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ปลาทอดราดซอสมะขามเสิรฟ
์ พร้อมข้าวสวย

ชา

กาแฟ

เมนู 16

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

พานาคอตต้าสตรอว์เบอร์รีและทาร์ตคาราเมล

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
ยําทะเล และขนมป�ง

ของหวาน :

เค้กผลไม้รวมและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ซุปครีมเห็ด และขนมป�ง

ไข่ม้วน แฮมเสิร์ฟพร้อมถัว� อบในซอสมะเขือเทศ

เนื�อตุ๋นไวน์แดง กับมันฝรัง
� บดใส่เห็ดทรัฟเฟ�ล

สปาเกตตีซอสมะเขือเทศ

ข้าวต้มปลา และเครื�องเคียง

แกงเขียวหวานไก่เสิรฟ
์ พร้อมข้าวสวย

ข้าวผัดหยางโจว

ชา

เมนู 17

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กโอเปร่าและผลไม้

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดฟ�กทองย่าง และขนมป�ง

ของหวาน :

เค้กช้อกโกแลตและสตอเบอรี�และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ซุปข้าวโพด และขนมป�ง

ไข่ดาวนํ�าเสิร์ฟพร้อมอะโวคาโดบด

พิ ซซ่าหน้าแฮมและเห็ด

ผัดรวมมิตรเห็ด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

เกี�ยวนํ�ากุ้ง

ผัดกะเพราหมูกรอบและไข่ดาว เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

ชูว์รสวานิลลาและผลไม้

ของหวาน :

เค้กอัลมอลด์และผลไม้

เมนู 18
อาหารเช้า

(07.00 - 09.00 น.)

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดกรีก และขนมป�ง

อาหารเย็น

(18.00 - 20.00 น.)

ยําส้มโอใส่กุ้ง และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ปลากระพงย่าง ผักโขม หน่อไม้ฝรัง
� และซอสมะนาว

สปาเกตตีซอสมะเขือเทศ

โจ๊กหมูและเครื�องเคียง

ต้มข่าไก่ เสริฟพร้อมข้าวสวย

ปลาทอดซอสมะขาม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

เค้กแครอทและผลไม้

ของหวาน :

ชูว์รสวานิลลาและผลไม้

เมนูอาหาร
หมายเลขห้อง #
แพ้ อาหาร
ชื�อ

เมนู 19

อาหารเช้า

(07.00 - 09.00 น.)

วันทีเ� ข้าพัก

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดกุ้ง และขนมป�ง

/

/

อาหารเย็น

(18.00 - 20.00 น.)

สลัดชีสบูราต้า และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ข้าวรีซอตโต้เห็ดและนํ�ามันเห็ดทรัฟเฟ�ล

พาสต้าเฟตตูชินี�ซอสเนื�อ

โจ๊กไก่และเครื�องเคียง

กะเพราหมูสบ
ั เสิรฟ
์ พร้อมข้าวสวย

ข้าวผัดกุ้ง ไข่ดาว เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

เค้กกล้วยหอม และผลไม้

ของหวาน :

ทาร์ตคาราเมลและผลไม้

เมนู 20
อาหารเช้า

(07.00 - 09.00 น.)

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดผักสไตล์ญี�ปุ�น และขนมป�ง
ปลาชุปแป�งทอด เฟรนช์ฟรายส์และซอสทาร์ทาร์

หมูสันนอกติดกระดูกอบ ผัดผักโขมและหน่อไม้ฝรัง
�

ผัดไทยไก่

ปลาแซลมอนย่าง ซุปมิโสะ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

กาแฟ

ของหวาน :

พานาคอตต้าสตรอเบอรี� และผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดมันฝรัง
� และขนมป�ง

ของหวาน :

ช็อคโกแลตดูโอ้และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดผักใบเขียวพร้อมนํ�าสลัดมะนาว และขนมป�ง

ไข่ดาวนํ�าเสิร์ฟพร้อมปลาแซลมอนรมควัน

ขาเป�ดอบสไตล์ฝรัง
� เศส มันฝรัง
� ผัดและถัว� ลันเตา

ปลากระพงอบเสิร์ฟกับผัดหน่อไม้ฝรัง
�

ข้าวผัดไก่และไข่ดาว

ผัดคะน้าใส่ปลากระพงเสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ผัดซีอิ�วทะเล

ชา

กาแฟ

เมนู 22

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ชีสเค้กผลไม้และผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดผักรวม นํ�าสลัดมะนาว และขนมป�ง

ของหวาน :

เค้กบราวนี�และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ซีซาร์สลัด และขนมป�ง

ไข่คนกับเบคอน

พิ ซซ่าหน้ามะเขือเทศและชีสมอสซาเรลลา

ปลากระพงขาว มันบด กับซอสไวน์แดง

บะหมี�เกี�ยวนํ�า

� ซีอว�ิ เสริฟพร้อมข้าวสวย
ปลากระพงนึง

มัสมัน
� ไก่ เสริฟพร้อมข้าวสวยและโรตี

ชา

กาแฟ

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กบราวนี� และผลไม้

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดไก่ซีซาร์ และขนมป�ง

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดผักย่าง และขนมป�ง

ไข่ม้วนใส่ชีสเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกหมู

ไก่หมักเครื�องเทศอบครึ�งตัว

เส้นพาสต้าหมึกดํา ชีสเฟต้า ถัว� วอลนัทและสลัดร็อกเก็ต

ผัดหมี�ซวั� ใส่แฮม

ต้มยํากุ้ง เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ผัดซีอวิ� ทะเล

ชา

เมนู 24

ซุปมะเขือเทศ และขนมป�ง

ผัดซีอ�วิ หมู

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

เมนู 23

(18.00 - 20.00 น.)

ไข่ม้วนใส่ชีสเสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศย่าง

ชา

เมนู 21

อาหารเย็น

กาแฟ

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ทาร์ตแอปเป�� ล และผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดควินัว และขนมป�ง

ของหวาน :

ทาร์ตมะนาวและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําหมูย่าง และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

� แกะตุน
เนือ
๋ กับมันฝรัง
� บด

ไก่ตุ๋นครีมซอสพร้อมเส้นพาสต้า

� วไก่สไตล์เวียดนาม (เฝอไก่)
ก๋วยเตีย

ไก่ย่าง ซอสเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ราดหน้าหมู

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

ของหวาน :

ชีสเค้กกล้วยหอมและผลไม้

เมนูอาหาร
เมนู 25

อาหารเช้า (07.00 - 09.00 น.)

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดผักรวม นํ�าสลัดมะนาว และขนมป�ง
ข้าวรีซอตโต้เห็ดและนํ�ามันเห็ดทรัฟเฟ�ล

เนื�อตุ๋นไวน์แดง มันบดใส่เห็ดทรัฟเฟ�ล

ข้าวต้มปลา และเครื�องเคียง

ไก่ย่าง ซอสเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ผัดซีอวิ� ทะเล

เมนู 26

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กแครอท และผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดไก่ซีซาร์ และขนมป�ง

เค้กแบล็คฟอเรสต์และผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดปลาแซลมอนรมควัน และขนมป�ง

หมูสันนอกอบ มันฝรัง
� ทอด และซอสแอปเป�� ล

เฟตตูชินี�ผัดซอสใบโหระพาและมะกอก

บะหมี�เกี�ยวนํ�า

ต้มข่าไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ผัดซีอิ�วทะเล

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กกล้วยหอม และผลไม้

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดควินัว และขนมป�ง

ของหวาน :

ทาร์ตคาราเมลและผลไม้รวม

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําหมูย่าง และขนมป�ง

ไข่ดาวนํ�า แฮม เสิร์ฟพร้อมถัว� อบในซอสมะเขือเทศ

เต้าหู้ทอดพร้อมซอสเมเป�� ล เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

พิซซ่าหน้าเห็ดและชีสมันฝรัง
� บดพร้อมซอสไวน์แดง

โจ๊กไก่และเครื�องเคียง

ผัดไทยไก่

ราดหน้าหมู

ชา

เมนู 28

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

เค้กแครอทและผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดมันฝรัง
� และขนมป�ง

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําส้มโอใส่กุ้ง และขนมป�ง

ไข่ม้วนชีสกับมะเขือเทศย่าง

ขาหมูดองทอดและมันฝรัง
� บด

พาสต้าเฟตตูชินี�ซอสเนื�อ

ข้าวผัดหมูและไข่ดาว

ผัดคะน้าใส่ปลากระพงเสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ข้าวผัดอเมริกันกับแฮม

ชา

เมนู 29

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ชีสเค้กกล้วยหอม และผลไม้

อาหารกลางวัน

(12.00 - 14.00 น.)

สลัดกุ้งใส่อะโวคาโด และขนมป�ง

ของหวาน :

เค้กโอเปร่าและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดมะเขือเทศ และขนมป�ง

ไข่ดาวนํ�าเสิร์ฟพร้อมแฮม

อกไก่ย่าง หน่อไม้ฝรัง
� มันฝรัง
� บดและซอสใบโหระพา

ปลากระพงขาว มันบด และซอสไวน์แดง

ก๋วยเตี�ยวไก่สไตล์เวียดนาม(เฝอไก่)

ปลาแซลมอนเทอริยากิ เสริฟพร้อมข้าวญี�ปุ�น

ราดหน้าหมู

ชา

เมนู 30

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ขนมป�ง ครัวซองต์ เนยและแยม

ของหวาน :

เค้กราสเบอร์รพ
ี ิสตาชิโอและผลไม้

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดไก่ซีซาร์ และขนมป�ง

ของหวาน :

ราสป�เบอร์รีพานาคอตต้าและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
สลัดกุ้ง และขนมป�ง

ไข่ม้วนใส่ชีสเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกหมู

เนื�อวัวตุ๋น มันฝรัง
� บด

ปลาแซลมอนย่าง ผักโขมและหน่อไม้ฝรัง
�

ผัดหมี�ซวั� ใส่แฮม

ผัดคะน้าใส่ปลาหิมะเสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

มัสมัน
� ไก่ เสริฟพร้อมข้าวสวยและโรตี

ชา

เมนู 31

อาหารเช้า

กาแฟ

(07.00 - 09.00 น.)

ของหวาน :

ทาร์ตแอปเป�� ลและเค้กอัลมอลด์

อาหารกลางวัน (12.00 - 14.00 น.)
สลัดควินัวและขนมป�ง

ท้องถิ�น

ของหวาน :

ไข่ดาวนํ�ากับแฮม

ชา

นานาชาติ

สลัดซีซาร์ และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกหมู

ชา

เมนู 27

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)

ของหวาน :

ทาร์ตมะนาวและผลไม้

อาหารเย็น (18.00 - 20.00 น.)
ยําหมูย่าง และขนมป�ง

ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกไก่

ไก่ตุ๋นครีมซอสพร้อมเส้นพาสต้า

พาสต้าบีทรูท ชีสเฟตา ถัว� วอลนัทและร็อกเก็ตสลัด

โจ๊กหมูและเครื�องเคียง

ต้มยํากุ้ง เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้อง

ผัดก๋วยเตี�ยวไก่

ชา

กาแฟ

ของหวาน :

พานาคอตต้ามะม่วงและผลไม้

ของหวาน :

ชีสเค้กกล้วยหอมและผลไม้

