รายการอาหารเดือน พฤศจิกายน 2561
วันที่

เช้ า

3-พ.ย-61

ข้าวผัดกุนเชียง/ไส้กรอก
แกงจืดผักกาดขาว/วุน้ เส้น/เต้าหู้/หมู
เด้ง

ผัดมักกะโรนี
ขนมเฉ๋ าก๋ วย

หมูผดั พริ ก
ไข่พะโล้

4-พ.ย-61

ข้าวต้มหมู
ไข่เจียว

ยาไก่แซ่บ
แกงจืด

เครื่ องแกงคะน้าหมูกรอบ
ไข่ลูกเขย

5-พ.ย-61

ผัดแตงใส่ ไข่
ไข่เจียวปูอดั

ปลาทับทิมสามรส
ยาวุน้ เส้น

6-พ.ย-61

ผัดผักกาดดองไข่
ไก่ผดั ซี อิ๋ว

ปี กบนไก่ทอด
ต้มข่าไก่/ผลไม้

ผัดเครื่ องแกงไก่ถวั่ ฝักยาว
แกงจืดไข่น้ า

7-พ.ย-61

ไก่ผดั น้ าพริ กเผา
ไข่ดาว

ข้าวคลุกกะปิ
ขนมไทย

แกงส้มกุง้ มะละกอ
ปลาเค็มหรื อปลาแดดเดียว

8-พ.ย-61

ไข่พะโล้
หมูผดั พริ ก

แกงหมูมะเขือพวง
ไก่ตม้ ขมิ้น/ผลไม้

ต้มผักกาดดองกระดูกหมู
ไข่เจียวทรงเครื่ อง

9-พ.ย-61

ผัดผักบุง้
ยากุนเชียง

เส้นหมี่น่องไก่ต๋ นุ
ขนมไทย

แกงจืดกะหล่าปลี
ผัดเครื่ องแกงคะน้าหมูกรอบ

10-พ.ย-61

ผัดบวบกับไข่
ต้มซุปหมูมนั ฝรั่ง

ต้มแซ่บปี กบนไก่
ผัดวุน้ เส้น/ผลไม้

ปลานิลต้มเต้าเจี้ยว
คัว่ กลิ้งหมู

11-พ.ย-61

ข้าวต้มกุ๋ย
ผัดไช้โป้ กบั ไข่
ยากุนเชียง
ต้มจับฉ่าย
ไข่เจียว

เกี๊ยวน้ า/บะหมี่
ขนมไทย

แกงเทโพหมูกบั ผักบุง้
ไข่เจียวหมูสบั

ผัดไท
ผลไม้

พะแนงหมู
ต้มแซ่บกระดูกหมู

13-พ.ย-61

ข้าวหมกไก่
ไข่ตม้ /น้ าซุป

ปลาดุกทอดกรอบผัดเครื่ องแกง
ต้มยารวมมิตรทะเล

คัว่ กลิ้งไก่
ต้มส้มปลานิล

14-พ.ย-61

ข้าวขาหมู
ไข่ตม้

น้ าพริ ก/ปลาทู
แกงเลียงกุง้ สด/ขนมไทย

แกงกะทิหอยแมงภู่/สับปะรด
ต้มขาหมูใบชะมวง

15-พ.ย-61

หมูทอด
ผัดคะน้าปลาเค็ม

ทอดมันปลา
แกงทิหน่อไม้/ผลไม้

แกงส้มชะอมไข่กงุ้
ปลาทอดขมิน้

12-พ.ย-61

เทีย่ ง

เย็น

วันที่

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

16-พ.ย-61

ผัดกะหล่าปลีกบั หมู
ยาไข่ดาว

ขนมจีน
แกงเขียวหวาน/ไข่ตม้

ปลาทูตม้ ยา
ผัดฟักทองกับไข่

17-พ.ย-61

ต้มไก่ หัวไชโป้หวาน
ไก่ทอด

ยาวุน้ เส้นรวมมิตร
ปลาราดพริ ก/ขนมไทย

ยาปลากระป๋ อง
ไข่เจียวทรงเครื่ อง

18-พ.ย-61

แกงจืดแตงกวายัดไส้หมู
ปูอดั ผัดผงกะหรี่

ผัดซี อิ๋วเส้นใหญ่
ขนมไทย

แกงกะทิกงุ้ มะละกอสับ
ไข่ยดั ไส้

19-พ.ย-61

ผัดคะน้าหมูกรอบ
ไข่ดาว

ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่
ไข่ตม้ /ผลไม้

ปลาทับทิม 3 รส
ผัดผักกวางตุง้ หมูกรอบ

20-พ.ย-61

หมูทอดกระเทียม
แกงจืด เต้าหู ้ไข่ หมูเด้ง

ฉู่ ฉี่ปลาทู
แกงจืดผักหวาน/ขนมหวาน

ต้มซี่โครงหมู เห็ดหอม
คัว่ กลิ้งหมู

21-พ.ย-61

ข้าวเหนี ยวหมูปิ้ง/หมูฝอย
ปาท๋ องโก๋

ลาบหมู/ข้าวเหนียว/ไก่ทอด
ส้มตา/ผลไม้

ผัดบวบกับไข่
ผัดเครื่ องแกงทะเลถัว่ ฟักยาว

22-พ.ย-61

ผัดเห็ดนางฟ้า
ปี กบนไก่ทอด

ยาไส้กรอก/เล็บมือนาง
แกงกะทิผกั รวมปลาขูด/ขนมไทย

ต้มยาทะเล
ปลานิลทอยามะม่วง

23-พ.ย-61

ไข่เจียวปูอดั
แกงจืดตาลึงหมูสบั

แกงเขียวหวานลูกชิ้น
ปลาหมึกชุปแป้งทอด/ผลไม้

แกง
ปลานิลทอดยามะม่วง

24-พ.ย-61

ผัดผักรวม/หมูกรอบ
ไข่ต๋ นุ

ต้มไก่กบั ฟัก
ปลาทอดขมิ้น

25-พ.ย-61

หมูผดั กะปิ ถัว่ ฝักยาว
ไข่เจียว

แกงกะทิไก่กบั หยวก
แกงจืดสาหร่ ายทะเล หมูสบั
เต้าหู้ไข่/ผลไม้
ก๋ วยจับ๊ (น่องไก่)
กล้วยบวชชี

26-พ.ย-61

ข้าวผัดรวมมิตร
ไข่ดาว

ข้าวแกงกะหรี่ (อาหารญี่ปน)
ุ่
ผลไม้

แกงเขียวหวานไก่
ไข่ตม้ ยางมะตูม

27-พ.ย-61

โจ๊กหมูเด้ง
ข้าวเหนียวสังขยา

ก๋ วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล
ขนมไทย

ต้มยาทะเล
แกงพริ กไก่

28-พ.ย-61

ข้าวหมูกรอบ/ไข่ตม้
น้ าซุป

ผลไม้
กระเพราไก่/ไข่ดาว

แกงหมูสบั ปะรด
คะน้าปลาเค็ม

29-พ.ย-61

ข้าวขาหมู
ไข่ตม้

สุก้ ี(หมู/ปูอดั /เต้าหู้ปลา)
ขนมไทย

ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด
ยาลูกชิ้นไส้กรอก

30-พ.ย-61

ข้าวต้มกุ๊ย
ผัดผักบุง้ /ยาไข่เค็ม

ข้าวผัดน้ าพริ กลงเรื อ ปลาทู
แกงเลีบงกุง้ สด/ผลไม้

แกงส้มปลาทับทิม
ผัดไชโป้กบั ไข่

ปลาทูตม้ ยาน้ าใส
ผัดพริ กหมู

