1
DISHES

WESTERN

THAI/ASIAN

Regents International Pattaya School; Early and Primary Lunch Menu 1
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Chicken with gravy

Pineapple Fried Rice*

Cauliflower Cheese*

Spinach lasagna*

Fried fish

Pasta Tomato sauce+Tofu*

Cottage pie (chicken)

Roast Pork

Chicken in BBQ sauce

Minced pork in gravy

Mashed potatoes

Green beans

Maxim potatoes

Potato wedges

French fries

Broccoli & carrots

Sweet Corn+ Carrot

Glazed carrots & Broccoli

Sweet Corn + Peas

Beans & Peas

Stewed pork & egg

Papaya Salad

Tom yum chicken

Thai Spicy Chicken Salad

Chicken green curry

Minced chicken & basil

Thai Roasted Chicken

Tom Yam Veggie

Vegetarian Phad-thai

Veggie Green Curry

Steamed rice

Sticky Rice

Steamed rice

Sticky Rice

Steamed rice

Chicken noodles*

Minced pork noodles*

NOODLES*

Slices 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

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Fresh fruits+Dessert

Seasonal fresh fruits

FRUIT

Red pork with egg noodles*
Chicken with flat noodles in gravy*

·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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Regents International Pattaya School; Early and Primary Lunch Menu 1
จ ันทร์

อ ังคาร

พุธ

พฤห ัสฯ

ศุกร์

ไก่อบ ราดซอส

ข้าวผ ัดส ับปะรด-เจ

พาสต้า อ ัลเฟรโด้

ลาซานญ่า ผ ักโขม

ปลาทอด

พาสต้าในซอสมะเขือเทศ+เต้าหู ้

คอจเตจพายน์ ไก่

หมูอบ

ไก่อบ ราดบาร์บค
ี วิ ซอส

หมูส ับราดซอส

ม ันบด

ถว่ ั ล ันเตา

ม ันฝรง่ ั แม็กซิม

ม ันฝรง่ ั ติดเปลือก

French Fries

บล็อคโคลี่ และแครอท

ข้าวโพด+แครอท

แครอทฝอย+ บล็อคโคลี่

ข้าวโพด+ ถว่ ั ล ันเตา

ถว่ ั แดง + ถว่ ั ล ันเตา

ไข่พะโล้+หมู

ส้มตา

ต้มยาไก่

ลาบไก่

เขียวหวานไก่

กระเพราไก่

ไก่ยา่ ง

ต้มยา-เจ

ผ ัดไทย-สูตรเจ

เขียวหวาน-เจ

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

NOODLES*

๋ วหมู*
ก๋วยเตีย

บะหมี่ หมูแดง*

ราดหน้า ใส่ไก่*

๋ วไก่*
ก๋วยเตีย

๋ วหมูส ับ*
ก๋วยเตีย

SALAD BAR

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล+ขนมหวาน

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

DISHES

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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2
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Regents International Pattaya School; Early and Primary Lunch Menu 2
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Chicken Stroganoff

Macaroni Cheese*

Grilled fish

Pork schnitzel

Fried fish

Pasta, garlic & mushroom*

Roast pork

Mixed Veggie Stew*

Veggie Baked*

Pasta baked*

Mashed potatoes

Green beans

Maxim potatoes

Potato wedges

French fries

Broccoli & carrots

Sweet Corn+ Carrot

Glazed carrots & Broccoli

Sweet Corn + Peas

Beans & Peas

Stir fried chicken with ginger

Papaya Salad

Minced pork & bean curd soup

Roasted Pork

Stir fried pork with soy sauce

Red Curry Pumpkin

Thai Roasted Chicken

Pad Thai (vegetable)

Phad kee mao

Stir fried Mixed Veggie

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

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Fresh fruits+Dessert

Seasonal fresh fruits

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet
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จ ันทร์

อ ังคาร

พุธ

พฤห ัสฯ

ศุกร์

สโตรกานอฟไก่

แม็คกะโรนี + ชีส

ปลากริลล์

หมู-ชุปเกล็ดขนมปัง

ปลาทอด

พาสต้า-กระเทียม/ซอสเห็ ด

หมูอบ

สตูว ์ ไก่

ผ ักรวม เบค

พาสต้าเบค

ม ันบด

ถว่ ั ล ันเตา

ม ันฝรง่ ั แม็กซิม

ม ันฝรง่ ั ติดเปลือก

French Fries

บล็อคโคลี่ และแครอท

ข้าวโพด+แครอท

แครอทฝอย+ บล็อคโคลี่

ข้าวโพด+ ถว่ ั ล ันเตา

ถว่ ั แดง + ถว่ ั ล ันเตา

ไก่ผ ัดขิง

ส้มตา

ต้มจืดเต้าหู-้ หมูส ับ

หมูนา้ ตก

ิ วิ้
หมูซอ

แกงกระทิฟก
ั ทอง-เจ

ไก่ยา่ ง

ผ ัดไทยเจ

ผ ัดขีเ้ มา-เจ

ผ ัดผ ักรวม-สูตรเจ

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

NOODLES*

๋ วไก่*
ก๋วยเตีย

เย็นตาโฟ-ปลา*

๋ ว-หมูส ับ*
ก๋วยเตีย

ก๋วยจบ
๊ ั -หมู*

๋ ว-ไก่ตน
ก๋วยเตีย
ุ๋ *

SALAD BAR

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล+ขนมหวาน

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

DISHES

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Grilled chicken

Chicken casserole

Biriyani (Indian fried rice) *

Cauliflower Cheese*

Fried fish

Pasta tomato sauce+Tofu*

Veggie casserole*

Roast pork

Chicken in breadcrumbs

Spaghetti Bolonaise Veggie*

Mashed potatoes

Green beans

Maxim potatoes

Potato wedges

French fries

Broccoli & carrots

Sweet Corn+ Carrot

Glazed carrots & Broccoli

Sweet Corn + Peas

Beans & Peas

Chicken Terriyaki

Papaya Salad

Panang chicken curry

Pork Spicy salad

Minced pork with basil

Poached Fish

Thai Roasted Chicken

Panang Veggie curry

Veggie in a clear soup

Sweet & Sour Chicken

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

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Fresh fruits+Dessert

Seasonal fresh fruits

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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จ ันทร์

อ ังคาร

พุธ

พฤห ัสฯ

ศุกร์

ไก่ กริลว์

ไก่-คาเซโร่

ข้าวผ ัดอินเดีย

สตูร-์ หมู

ปลาทอด

พาสต้า-ซอสมะเขือเทศ+เต้าหู ้

คาเซโร่ ผ ักรวม

หมูอบ

ไก่ชุปเกล็ดขนมปัง

พาสต้า-ซอสโบโลเนส

ม ันบด

ถว่ ั ล ันเตา

ม ันฝรง่ ั แม็กซิม

ม ันฝรง่ ั ติดเปลือก

French Fries

บล็อคโคลี่ และแครอท

ข้าวโพด+แครอท

แครอทฝอย+ บล็อคโคลี่

ข้าวโพด+ ถว่ ั ล ันเตา

ถว่ ั แดง + ถว่ ั ล ันเตา

ไก่ เทอริยากิ

ส้มตา

พะแนง-ไก่

ลาบหมู

กระเพราหมู

ไข่ลก
ู เขย

ไก่ยา่ ง

พะแนง-เจ

ต้มจืดผ ักกาดขาว-เต้าหู ้

้ วหวานไก่
ผ ัดเปรีย

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

NOODLES*

๋ ว-หมูส ับ*
ก๋วยเตีย

๋ ว-ไก่*
ก๋วยเตีย

บะหมีห
่ มูแดง*

้ เนือ
๋ ว-ลูกชิน
้ *
ก๋วยเตีย

๋ ว-เป็ด*
ก๋วยเตีย

SALAD BAR

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล+ขนมหวาน

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

DISHES

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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4
DISHES
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MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Pasta beef bolognaise

Veggie Mussaka*

Poached fish

Cottage pie (chicken)

Fried fish

Chick Peas Pasta

Poached Fish

Roast pork

Sweet & Sour Veggie*

Roast pork with pineapple

Mashed potatoes

Green beans

Maxim potatoes

Potato wedges

French fries

Broccoli & carrots

Sweet Corn+ Carrot

Glazed carrots & Broccoli

Sweet Corn + Peas

Beans & Peas

Vegetable fried rice

Papaya Salad

Chicken with soy sauce

Grilled Pork Thai sauce

Chicken Chiness Herbs

Chicken Teriyaki

Thai Roasted Chicken

Stir fried noodles with vegetables

Stir fried tofu & vegetables

phad See Iew

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

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Seasonal fresh fruits

Fresh fruits+Dessert

Seasonal fresh fruits

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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จ ันทร์

อ ังคาร

พุธ

พฤห ัสฯ

ศุกร์

้
พาสต้าซอสเนือ

พาสต้า กระเทียม/เห็ ด

ปลาราดซอสครีมขาว

คอจเตจพายน์-ไก่

ปลาทอด

ชิกพี พาสต้า

ไก่กริลล์

หมูอบราดเกรวี่

้ วหวานผ ัก-เจ
เปรีย

หมูอบ-ซอสส ัปปะรด

ม ันบด

ถว่ ั ล ันเตา

ม ันฝรง่ ั แม็กซิม

ม ันฝรง่ ั ติดเปลือก

French Fries

บล็อคโคลี่ และแครอท

ข้าวโพด+แครอท

แครอทฝอย+ บล็อคโคลี่

ข้าวโพด+ ถว่ ั ล ันเตา

ถว่ ั แดง + ถว่ ั ล ันเตา

ข้าวผ ัดเจ-ใส่ไข่

ส้มตา

ไก่-ซีอวิ้

คอหมูยา่ ง

ไก่ตน
ุ๋ เครือ
่ งเทศจีน

ไก่เทอริยากิ

ไก่ยา่ ง

๋ ว-สูตรเจ
ผ ัดก๋วยเตีย

สปาเก็ ตตี้ ขีเ้ มา

ผ ัดซีอวิ้ +ไข่

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

ข้าวเหนียว

ข้าวสวย

NOODLES*

้ หมู*
๋ ว-ลุกชิน
ก๋วยเตีย

๋ ว-หมูตน
ก๋วยเตีย
ุ๋ *

๋ วต้มยา-ไก่*
ก๋วยเตีย

๋ ว-ไก่*
ก๋วยเตีย

บะหมี-่ หมูแดง*

SALAD BAR

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

สล ัดบาร์ ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

นา้ สล ัด 2 ชนิด ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

ผลไม้ ตามฤดูกาล+ขนมหวาน

ผลไม้ ตามฤดูกาล ต ักเอง

DISHES

WESTERN

THAI/ASIAN

FRUIT
·

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

·

Suitable for halal diet

·

*VEGGIE option on requested
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