
MENU
BBQ BUFFET

SALAD / XÀ LÁCH
Green papaya salad / Gỏi đu đủ bò khô

Blossom salad with prawn / Gỏi hoa chuối tôm

Chicken salad with shaved white cabbage / Gỏi gà xé với bắp cải bào

Salad bar & dressing & condiments:

Green graden: 4 kinds of garden salad, 4 kind of vegetables.

Sauces: Thousand island, cooktail, tartar sauce, balsamic dressing, lemon 

dressing, mayonnaise, sour and sweet sauce, Caesar sauce.

Condiments: Gherkin, green kalamanta, kimchee, black olive.

Sa lách & đồ ăn kèm:

Rau xanh: 4 loại xà lách và 4 loại rau củ chần.

Sốt: Sốt thousand Island, sốt cooktail, sốt tartar, sốt dầu dấm đen, sốt chanh 

và dầu oliu, sốt maiyonnaise, sốt Caesar.

Đồ ăn kèm: Dưa chuột muối, quả oliu xanh, quả liu đen, kim chi.

ASSORTED SUSHI / CƠM CUỘN KIỂU NHẬT
Maki: Tekka maki, Oshinko maki, Avocado sake maki, California maki.

Cơm cuộn: Cơm cuộn củ cải muối, Cơm cuộn cá hồi - quả bơ, Cơm cuộn thanh 

cua - quả bơ - dưa leo.

Nigiri: Ika nigiri, Tamago nigiri, Tako nigiri, Kani nigiri.

SHOW COOKING / NẤU TRỰC TIẾP 
Hanoi Grilled Pork Vermicelli / Bún chả Hà Nội

Bánh xèo nhân tôm 
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HOT DISHES / ĐỒ NÓNG
Garlic potato - Bake potato - French fried - Deep fried shrimp roll / 
Khoai tây bơ tỏi - Khoai tây đút lò - Khoai tây chiên - Chả giò chiên
Pasta with bolognaise sauce / Hoang thanh noodle  - Mỳ ý bò bằm - Mỳ 
hoàng thánh
Sauteed clams with lemonglass, chilli / Nghêu hấp sả , ớt
Sauteet vegetable with mushroom oyster sauce / Rau củ sốt nấm dầu hào
Steamed rice / Cơm trắng (hoặc cơm chiên)
Fried chicken wings with �sh sauce / Cánh gà chiên mắm

CARVING
Roasted / Gà quay
Roasted / Vịt quay
Hawaii Pizza / Pizza thịt nguội thơm

GRILLED STATION / ĐỒ NƯỚNG
Roasted pork belly cripy / Heo quay dòn da
Beef skewed / Bò xiên nướng
Chicken skewed  peanut sauce / Gà xiên que nướng
Grilled �sh / Cá nướng các loại
Grilled prawn / Tôm xiên nướng
Pork satay / Heo xiên nướng
Grilled snail / Sò méo nướng
Grilled sausage / Xúc xích
Vegetables / Rau củ các loại

DESSERT / TRÁNG MIỆNG
Chocolate Opera cake / Bánh sô cô la
Apple tart / Bánh tạc táo
Mango cheese cake / Bánh phô mai xoài xanh
Dark chocolate cake / Bánh sô cô la
Cream caramel / Kem plan
Black rice syrup & coconut milk / Chè nếp cẩm cốt dừa
Purple sweet potato / Chè khoai tía
Seasonal fresh fruits sliced / Trái cây tươi theo mùa

CONGEE / CHÁO
Fish congee / Cháo cá
Seafood  soup / Súp hải sản
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