
 

 

Regents International School Pattaya Early Primary and Primary Lunch Menu 1 
DISHES MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

  

  

WESTERN 

  

Chicken with gravy Pineapple fried rice Cauliflower cheese Spinach lasagna Fried fish 

Pasta in tomato sauce & tofu Cottage pie (chicken) Roast Pork Chicken in BBQ sauce Minced pork in gravy 

Mashed potatoes Sautéed potatoes Maxim potatoes Potato wedges French fries 

Broccoli & carrots  Sweetcorn & green beans Glazed carrots & broccoli Sweetcorn & peas Beans & peas 

  

    THAI/ASIAN 

  

Stewed pork & egg Papaya salad Tom yum chicken Thai spicy chicken salad Chicken green curry 

Minced chicken & basil Thai roasted chicken Vegetarian tom yum Vegetarian Phad-Thai Vegetarian green curry 

Steamed rice Sticky rice Steamed rice Sticky rice Steamed rice 

NOODLES* Sliced pork noodles* Red pork with egg noodles* Chicken with flat noodles* Chicken noodles* Minced pork noodles* 

SALAD BAR 

  

Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar 

2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 

FRUIT Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Fresh fruits & dessert Seasonal fresh fruits 

·         Vegetarian dish (Noodle station serve with vegetable soup only*)    

·         Suitable for halal diet     

·         *Vegetarian options available upon request     

 



 

 

เมนูอาหารกลางวนัของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทพ์ทัยาฝ่ายอนุบาลและประถม – 1 
 

เมนู วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ี วนัศุกร ์

  
  

อาหารฝร ัง่ 
  

ไกอ่บ ราดซอส ขา้วผดัสบัปะรด-เจ พาสตา้ อลัเฟรโด ้ ลาซานญ่าผกัโขม-เจ ปลาทอด 

พาสตา้ในซอสมะเขอืเทศ + 
เตา้หู ้

คอจเตจพายน ์ไก่ หมูอบ ไกอ่บ ราดบารบ์คีวิ ซอส หมูสบัราดซอส 

มนัฝร ัง่บด มนัฝร ัง่ตม้ห ัน่เต๋า มนัฝร ัง่แม็กซมิ มนัฝร ัง่ตดิเปลอืก French fries 

บล็อคโคลี ่และแครอท ขา้วโพด + แครอท  แครอทฝอย + บล็อคโคลี ่ ขา้วโพด + ถ ัว่ลนัเตา ถ ัว่แดง + ถ ัว่ลนัเตา 

  
  อาหารไทย 
/ เอเชยี 

  

ไข่พะโล+้หมู สม้ต า ตม้ย าไก่ ลาบไก่ เขยีวหวานไก่ 

กระเพราไก่ ไกย่่าง ตม้ย า-เจ ผดัไทย-สูตรเจ เขยีวหวาน-เจ 

ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย 

กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋วหมู* บะหมี ่หมูแดง* ราดหน้า ใส่ไก่ กว๋ยเตีย๋วไก*่ กว๋ยเตีย๋วหมูสบั* 

สลดับาร ์
  

สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง 

น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง 

ผลไม ้ ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 
ผลไม ้ตามฤดูกาล + ขนม

หวาน 
ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 

 

 
 
 



 

 

Regents International School Pattaya Early Primary and Primary Lunch Menu 2 
DISHES MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

  

  

WESTERN 

  

Chicken Stroganoff  Macaroni cheese  Chicken stew Pork schnitzel  Fried fish 

Pasta, garlic & mushroom  Roast pork Mixed vegetable stew Vegetable stir fry Pasta bake 

Mashed potatoes Sauteed potatoes  Maxim potatoes Potato wedges French fries 

Broccoli & carrots Sweetcorn & green beans Glazed carrots & broccoli Sweetcorn & peas Beans & peas 

  

    THAI/ASIAN 

  

Stir fried chicken with ginger Papaya salad Pork & bean curd soup Roasted pork Stir fried pork in soy sauce 

Red curry (pumpkin) Thai roasted chicken Pad Thai (vegetable) Phad kee mao Stir fried vegetables 

Steamed rice Sticky rice Steamed rice Steamed rice Steamed rice 

NOODLES* Chicken noodles* Yen ta foe (fish)* Minced pork noodles* Guay jub (pork)* Braised chicken noodles* 

SALAD BAR 

  

Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar 

2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 

FRUIT Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Fresh fruits & Dessert Seasonal fresh fruits 

·         Vegetarian dish (Noodle station serve with vegetable soup only*)    

·         Suitable for halal diet     

·         *Vegetarian options available upon request     



 

 

เมนูอาหารกลางวนัของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทพ์ทัยาฝ่ายอนุบาลและประถม – 2 
 

เมนู วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ี วนัศุกร ์

  
  

อาหารฝร ัง่ 
  

สโตรกานอฟไก่ แม็คกะโรนี + ชสี สตูวไ์ก ่ หมู-ชปุเกล็ดขนมปัง ปลาทอด 

พาสตา้-กระเทยีม/ซอสเห็ด หมูอบ สตูวผ์กั-เจ ผดัผกัรวม-เจ พาสตา้เบค-เจ 

มนัฝร ัง่บด มนัฝร ัง่ตม้ห ัน่เต๋า มนัฝร ัง่แม็กซมิ มนัฝร ัง่ตดิเปลอืก French fries 

บล็อคโคลีแ่ละแครอท ขา้วโพด + แครอท แครอทฝอย + บล็อคโคลี ่ ขา้วโพด + ถ ัว่ลนัเตา ถ ัว่แดง + ถ ัว่ลนัเตา 

  
  อาหารไทย 
/ เอเชยี 

  

ไกผ่ดัขงิ สม้ต า ตม้จดืเตา้หู-้หมูสบั หมูน ้าตก หมูซอิิว้ 

แกงกะทฟัิกทอง-เจ ไกย่่าง ผดัไทยเจ ผดัขีเ้มา-เจ ผดัผกัรวม-เจ 

ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย 

กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋วไก*่ เย็นตาโฟ-ปลา* กว๋ยเตีย๋ว-หมูสบั* กว๋ยจ ับ๊-หมู* กว๋ยเตีย๋ว-ไกตุ่๋น* 

สลดับาร ์
  

สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง 

น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง 

ผลไม ้ ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 
ผลไม ้ตามฤดูกาล + ขนม

หวาน 
ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 

 

 
 
 



 

 

Regents International School Pattaya Early Primary and Primary Lunch Menu 3 
DISHES MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

  

  

WESTERN 

  

Grilled chicken  Chicken casserole Biriyani (Indian fried rice)  Cauliflower cheese  Fried fish 

Pasta with tomato sauce & tofu  Vegetable casserole Roast pork Chicken in breadcrumbs Spaghetti bolognaise - vegetarian 

Lyonnaise potatoes Mashed potatoes Maxim potatoes Potato wedges French fries 

Broccoli & carrots Sweetcorn & green beans Glazed carrots & broccoli  Sweet corn & peas Beans & peas 

  

    THAI/ASIAN 

  

Braised pork Papaya salad Panang chicken curry  Spicy pork salad Minced pork with basil 

Sweet and sour vegetables Thai roasted Chicken Panang curry - vegetarian Vegetables in a clear soup Stir fried vegetables 

Steamed rice Sticky rice Steamed rice Sticky rice Steamed rice 

NOODLES* Minced pork noodles* Chicken noodles* Red pork noodles* Beef ball noodles* Duck noodles* 

SALAD BAR 

  

Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar 

2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 

FRUIT Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Fresh fruits & Dessert Seasonal fresh fruits 

·         Vegetarian dish (Noodle station serve with vegetable soup only*)    

·         Suitable for halal diet     

·         *Vegetarian options available upon request     



 

 

เมนูอาหารกลางวนัของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทพ์ทัยาฝ่ายอนุบาลและประถม – 3 
 

เมนู วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ี วนัศุกร ์

  
  

อาหารฝร ัง่ 
  

ไก ่กรลิว ์ ไก-่คาเซโร ่ ขา้วผดัอนิเดยี สตูร-์หมู ปลาทอด 

พาสตา้-ซอสมะเขอืเทศ + 
เตา้หู ้

คาเซโร ่ผกัรวม หมูอบ ไกช่ปุเกล็ดขนมปัง พาสตา้-ซอสโบโลเนส 

มนัลอีอนเนส มนัฝร ัง่บด มนัฝร ัง่แม็กซมิ มนัฝร ัง่ตดิเปลอืก French fries 

บล็อคโคลีแ่ละแครอท ขา้วโพด + แครอท แครอทฝอย + บล็อคโคลี ่ ขา้วโพด + ถ ัว่ลนัเตา ถ ัว่แดง + ถ ัว่ลนัเตา 

  
  อาหารไทย 
/ เอเชยี 

  

หมูพะโล ้ สม้ต า พะแนง-ไก่ ลาบหมู กระเพราหมู 

ผดัเปรีย้วหวานผกั ไกย่่าง พะแนง-เจ ตม้จดืผกักาดขาว-เตา้หู ้ ผดัผกัรวม-เจ 

ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย 

กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋ว-หมูสบั* กว๋ยเตีย๋ว-ไก*่ บะหมีห่มูแดง* กว๋ยเตีย๋ว-ลูกชิน้เนือ้* กว๋ยเตีย๋ว-เป็ด* 

สลดับาร ์
  

สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง 

น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง 

ผลไม ้ ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 
ผลไม ้ตามฤดูกาล + ขนม

หวาน 
ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 

 

 
 
 



 

 

Regents International School Pattaya Early Primary and Primary Lunch Menu 4 
DISHES MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

  

  

WESTERN 

  

Pasta beef bolognaise  Vegetarian moussaka  Vegetable pasta bake Cottage pie (chicken)  Fried fish 

Chick pea pasta Poached fish Roast pork Sweet & sour vegetables Roast pork with pineapples 

Mashed potatoes Parmentier potatoes Maxim potatoes Potato wedges French fries 

Broccoli & carrots Sweetcorn & green beans Glazed carrots & broccoli Sweetcorn & peas Beans & peas 

  

    THAI/ASIAN 

  

Vegetable fried rice Papaya salad Chicken with soy sauce Grilled pork Thai sauce Chicken with Chinese herbs 

Chicken teriyaki Thai roasted chicken Stir fried noodles Spaghetti with Thai basil sauce Pad see ew 

Steamed rice Sticky rice Steamed rice Sticky rice Steamed rice 

NOODLES* Pork ball noodles* Braised pork noodles* Tom yum chicken noodles* Chicken noodles* Red pork noodles* 

SALAD BAR 

  

Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar Self-service salad bar 

2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 2 Dressings 

FRUIT Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Seasonal fresh fruits Fresh fruits & Dessert Seasonal fresh fruits 

·         Vegetarian dish (Noodle station serve with vegetable soup only*)    

·         Suitable for halal diet     

·         *Vegetarian options available upon request     



 

 

 
เมนูอาหารกลางวนัของโรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ทพ์ทัยาฝ่ายอนุบาลและประถม – 4 

 
เมนู วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ี วนัศุกร ์

  
  

อาหารฝร ัง่ 
  

พาสตา้ซอสเนือ้ มูซากา้-เจ เบค-พาสตา้เจ คอจเตจพายน-์ไก่ ปลาทอด 

ซกิพ ีพาสตา้ ปลาราดซอส หมูอบราดเกรวี ่ เปร ีย้วหวานผกั-เจ หมูอบ-ซอสสบัปะรด 

มนับด มนัพารเ์มนเทยี มนัฝร ัง่แม็กซมิ มนัฝร ัง่ตดิเปลอืก French fries 

บล็อคโคลีแ่ละแครอท ขา้วโพด + แครอท แครอทฝอย + บล็อคโคลี ่ ขา้วโพด + ถ ัว่ลนัเตา ถ ัว่แดง + ถ ัว่ลนัเตา 

  
  อาหารไทย 
/ เอเชยี 

  

ขา้วผดัเจ-ใส่ไข่ สม้ต า ไก-่ซอีิว้ คอหมูย่าง ไกตุ่๋นเครือ่งเทศจนี 

ไกเ่ทอรยิาก ิ ไกย่่าง ผดักว๋ยเตีย๋ว-สูตรเจ สปาเกต็ตีผ้ดัขีเ้มา-เจ ผดัซอีิว้ + ไข่ 

ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย ขา้วเหนียว ขา้วสวย 

กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยเตีย๋ว-ลุกชิน้หมู* กว๋ยเตีย๋ว-หมูตุ๋น* กว๋ยเตีย๋วตม้ย า-ไก*่ กว๋ยเตีย๋ว-ไก*่ บะหมี-่หมูแดง* 

สลดับาร ์
  

สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง สลดับาร ์ตกัเอง 

น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง น ้าสลดั 2 ชนิด ตกัเอง 

ผลไม ้ ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 
ผลไม ้ตามฤดูกาล + ขนม

หวาน 
ผลไม ้ตามฤดูกาล ตกัเอง 

 


