Student Lunch Menu
Term 1 2018-2019
WEEK MONDAY
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TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Sausages with yellow curry

Tuna salad

Fried fish

Beef spaghetti

Cheese salad

Spicy minced pork salad

Minced beef curry soup

Mashed potato

Stir-fried morning glory

Fried pork with fish sauce

Fresh vegetables

Omelet

Stir-fried mixed vegetables

Chicken drumsticks in coconut soup

Thai papaya salad

ใส้กรอกราดผงกระหรี่

สลัดทูน่า

ปลาชุปแป้งทอด

สปาเก็ตตี้เนื้อ

สลัดชีส

ลาบหมู

แกงคั่วเนื้อบด

มันบด

ผัดผักบุ้งไฟแดง

หมูทอดน้ำปลา

ผักสด

ไข่เจียว

ผัดรวมผัก

ต้มข่าน่องไก่

ส้มตำไทย

Tuna spaghetti

Caesar salad

Fried liver with onion

Chicken wings BBQ sauce with French fries

Salad

Stir fried cabbage with fish sauce

Stewed pork ribs with red sauce

Mash potato with brown sauce

Stir-fried fish in sweet and sour sauce

Stewed pork leg with rice

Deep fried fish

Sweet and sour eggs

Spicy minced chicken salad

Stir-fried green pok choy

Boiled vegetables with white sauce

Fresh vegetables

Fried chicken

สปาเก็ตตี้ทูน่า

ซีซ่าส์สลัด

ตับทอดหอมใหญ่

ปกไกบาบีคิว+มันทอด

สลัด

กะหล่ำผัดน้ำปลา

กระดูกหมูอ่อนตุ๋นน้ำแดง

มันบด+บราวซอส

ผัดเปรี้ยวหวานปลา

ข้าวขาหมู

เนื้อปลาทอด

ไข่ลูกเขย

ลาบไก่

ผัดผักฮ่องเต้

ผักตมราดซอสนม+ไกทอด

ผักสด
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Spaghetti with crispy bacon

Pizza

Caesar salad

Baked macaroni and cheese

Fried chicken with Mash potato

Fried fish with tamarind sauce

Rice with steamed chicken

Pork in red curry soup

Stewed pork ribs with herbs

Stir-fried cabbage with crispy pork

Scrambled eggs

Vegetable soup

Boiled eggs

Stir-fried morning glory

Fried eggs

สปาเก็ตตี้ผัดแห้ง

พิซซ่า

สลัดซีซาส์

มักโรนีอบชีส

ไกชุปแปงทอด+มันบด

ปลาทอดราดซอสมะขาม

ข้าวมันไก่ทอด

แพนงหมู

ซีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร

กะหล่ำผัดหมูกรอบ

ไข่กวน

ซุปผักรวม

ไข่ต้ม

ผัดผักบุ้งไฟแดง

ไข่ดาว

Salad

Salad

Baked spinach with cheese

Spaghetti carbonara

Beef and pork steak

Stir-fried fish with Japanese onion

Beef curry soup

Stewed pork leg in sweet brown sauce

Spicy minced duck salad

Thai papaya salad

Steamed egg with minced pork

Stir-fried Chinese cabbage

Stir-fried Chiness kale in oyster sauce

Fresh vegetables

Deep fried chicken

สลัด

สลัด

ผักโขมอบชีส

สปาเก็ตตี้คาโบน่าร่า

สเต็กเนื้อและหมู

เนื้อปลาผัดต้นหอมญี่ปุ่น

แกงคั่วเนื้อ

ขาหมูพะโล้

ลาบเป็ด

ส้มตำไทย

ไข่ตุ๋นหมูสับ

ผัดผักกาวขาว

คะน้าน้ำมันหอย

ผักสด

ไก่ทอด

Stir-fried Chinese cabbage and carrot
with oyster sauce

ผักกาดขาวและแครอทผัดน้ำมันหอย
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