
Thực đơn Thái Bento 

Thực đơn 1: Súp gà cay Bắc Thái với các loại thảo mộc địa phương - Xúc xích Chiang 

Mai - Thịt lợn giòn và ớt xanh - Cà ri thịt lợn và rau tươi - Cơm gạo lức - Xôi xoài. 

Thực đơn 2: Mì cà ri Chiang Mai - Súp đậu phụ và thịt heo - Thịt lợn xào - Ớt xanh và 

rau chiên xào - Cơm lá chuối - Bánh chuối với kem dừa. 

Thực đơn 3: Cơm chiên với cá muối và gia vị - Chả giò cua chiên sốt mận - Súp cua cay 

với nấm đông cô - Cà ri vàng - Chè lạnh. 

Thực đơn 4: Cơm chiên với gừng - Cua sốt mận - Súp hải sản và cá ngừ với nước cốt dừa 

- Cà ri đỏ với vịt quay và nhãn - Các loại trái cây nhiệt đới theo mùa. 

Thực đơn 5: Cơm chiên vịt quay - Chả cá chiên với dưa leo ướp lạnh - Cà ri gà - Rau củ 

quả và lá húng quế - Salad xoài cay với tôm - Xôi xoài. 

Thực đơn 6: Phad Thai với tôm hùm - Chả giò cua chiên với sốt mận - Súp đậu phụ và 

thịt heo - Salad đu đủ cay với vỏ cua mềm - Xôi xoài. 

Thực đơn chay 

Chả giò rau củ với sốt mận - Súp rau củ với nước cốt dừa - Cà ri đỏ với rau củ - Rau củ 

xào - Rau muống xào ớt xanh - Xôi xoài. 

Thực đơn Thái 

Thịt heo nướng và sốt đậu phộng - Bánh cá chiên và dưa leo - Chả giò rau củ - Súp nước 

cốt dừa với gà và nấm rơm - Cá hồi xào hạt điều, ớt khô sấy khô và hành tây - Salad rau 

củ với thịt gà - Cà ri – Cơm - Trái cây tươi nhiệt đới - Cà phê và trà tươi. 

Thực đơn bữa tối 

Thịt lợn xiên nướng - Tôm chiên sốt mận - Súp tôm cay với thảo mộc và nấm rơm - Cá 

chẽm sốt tiêu đen - Sald cà tím với thịt heo và tôm - Bông cải xào nấm - Cà ri vịt – Cơm - 

Chè lạnh - Trái cây tươi - Cà phê và trà tươi. 


