
 

MENU BUFFET GÁNH PALACE  
( Lưu ý thực đơn có thể thay đổi theo từng ngày.) 

ST
T 

BUFFET TRƯA  
 

BUFFET TỐI THỨ  
 

1 QUẦY XÀ LÁCH QUẦY XÀ LÁCH 
 1. Gỏi cuốn tôm thịt  

2. Bò bía / cuốn rối  

3. Xà lách gà kiểu Hy Lạp 

4. Xà lách thập cẩm 

Kèm 3 loại sốt  

( sốt mù tạc xanh, sốt dấm ý, sốt thousand) 

5. Xà lách nga với trứng cá hồi  

6. Xà lách cà chua bi, nấm linh chi xào hương thảo 

7. Xà lách tôm trái cây / Gỏi gà bắp cải  

8. Gỏi rau muống thịt bò  

9. Bầu, đậu bắp, bông bí nụ luộc  

( chao + mắm ruốc kho quẹt) 

10. Mắm thái thịt luộc – rau sống –bánh tráng  

11. Bánh bèo 

12. Bánh đúc lá cẩm 

13. Bánh bột lọc 

14. Bún nem nướng 

15. Cơm cuộn rong biển (3 kiểu)- kim chi  

 

1. Gỏi cuốn tôm thịt  

2. Bò bía / cuốn rối  

3. Xà lách gà kiểu Hy Lạp 

4. Xà lách thập cẩm 

Kèm 3 loại sốt  

( sốt mù tạc xanh, sốt dấm ý, sốt thousand) 

5. Xà lách Nga với trứng cá hồi 

6. Xà lách cà chua bi, nấm linh chi xào hương thảo 

7. Gỏi lô hội ngũ sắc sứa mực / gỏi bò bốp thấu 

8. Nộm su hào tái mè  

9. Canape ham và cá ngừ   

10. Thịt ngâm nước mắm – rau sống –bánh tráng  

11. Bánh bèo 

12. Bánh đúc lá cẩm 

13. Bánh bột lọc 

14. Sushi tôm – ham – thanh cua – trứng-cá hồi-mực 

15. Kim chi cải thảo  

16. miến đen trộn kiểu Hàn Quốc  

 

2 MÓN NÓNG MÓN NÓNG 

 1. Cơm tấm bì + chả trứng 

2. Cơm chiên cung đình 

3. Mì phúc kiến xào tiêu đen  

4. Cải ngồng xốt tóc tiên xá xíu 

5. Sườn xào kinh đô 

6. Súp cua tóc tiên / Súp bạch hạt đông cô lá cẩm 

7. Cháo bò bằm / cháo cá nấm linh chi  

8. Thịt kho coca – dưa giá / thịt kho đậu hủ  

9.  gà chiên nước mắm 

10. Cá hường chiên giòn với mắm xoài   

11. Chân gà ngâm xã tắc  

12. Nụ bí nhồi chả cá hấp 

13. Vây cá hồi nướng  

14. Canh sườn non thì là 

15. Chả giò bắp  

16. Ốc bươu xào xốt tiêu 

17. Nghêu hấp kiểu thái 

18. Hột vịt lộn hấp 

19. Cà ri sườn non 

20. Bò nấu nấm tiêu 

21. Bột chiên trứng 

22. Xôi nếp than ( đậu xanh –bánh tráng- dừa nạo –
cốt dừa ) 

1. Cua biển xốt singarpor  

2. Cơm chiên cung đình hải sản 

3. Mai cua nhồi thịt  

4. Trứng vịt lộn rang me  

5. Súp bạch hạt đông cô lá cẩm  

6. Súp kem bí đỏ - bánh mì tỏi nướng  

7. Cháo thịt bò bằm /cháo cá nấm linh chi  

8. Cánh gà chiên xốt chanh giây 

9. Nem viên chiên – bánh hỏi  

10. ốc len xào dừa  

11. Chân gà ngâm xã tắc  

12. Cải thìa xào gân nai hải sâm / pó xôi xào 3 loại nấm  

13. Cá chẻm xốt kem chanh thì là 

14. Mì ý xốt bò bằm  

15. Mì phúc kiến xốt tiêu đen hải sản  

16. Bacon cuộn cá hồi 

17. Ốc bươu xào xốt tiêu 

18. Nghêu hấp xả 

19. Hột vịt lộn hấp 

20. Chân giò heo hấp bia 

21. Bò nấu nấm tiêu 

22. Xôi nếp than ( đậu xanh –bánh tráng- dừa nạo –

cốt dừa ) 

0 
3 MÓN NƯỚC LÈO MÓN NƯỚC LÈO – LẨU TỰ CHỌN 

 1. Bún hải sản Thái  

2. Mì hoành thánh xá xíu 

 

1. Lẩu riêu cua tôm càng (1 con/pax) 

2. Mì hoành thánh xá xíu 



 Rau lẩu tự chọn 

 Mì, bún, miến 

4 QUẦY NƯỚNG CÁC LOẠI QUẦY NƯỚNG CÁC LOẠI 

 

1. Sò vẹo nướng 

2. Sò lông nướng  

3. Xúc xích hồ lô chiên 

4. Tôm đất nướng 

5. Heo nướng ngũ vị 

6. Bắp nướng mỡ hành 

7. Cá kèo nướng 

8. Chạo ốc nướng mở chài 

 

1. Hàu nướng mỡ hành  

2. Sò lông nướng  

3. Sò vẹo nướng 

4. Tu hài nướng / Sò điệp /sò dương  

5. Vây cá hồi nướng  

6. Cá kèo nướng  

7. Chim cút nướng  

8. Tôm đất nướng 

9. Heo nướng ngũ vị 

10. Bắp nướng mỡ hành 

11. Đậu bắp nướng - cà tím xiên cây nướng  

 
5 QUẦY CHIÊN QUẦY CHIÊN 

 1. Chuối chiên mè 

2. Bánh xèo 

3. Bánh khọt 

4. Bánh cuốn lá cẩm+bánh cống sóc trăng 

 

1. Chuối chiên mè 

2. Bánh xèo 

3. Bánh khọt 

4. Bánh cuốn lá cẩm +bánh cống sóc trăng  

 

6 QUẦY CARVING( khu bếp mở) QUẦY CARVING( khu bếp mở) 

 
1. Cá thu Nhật nướng ( bàn đèn) 
2. Gà thả vườn luộc nghệ  

 

1. Đùi heo muối ( bàn đèn) 
2. Vịt quay xốt tiêu   
3. Gà thả vườn luộc nghệ  
 

7 QUẦY BÁNH NGỌT- CHÈ  QUẦY BÁNH NGỌT- CHÈ 

 

1. Chè tàu hủ 

2. Chè đậu xanh phổ tai 

3. Chè bà ba 

4. Chè bắp lá cẩm 

5. Bánh lọt 

6. Hạt lựu (tự làm) 

7. Sương sáo – hạt é 

8. Sương sâm 

9. Chè trái cây 

10. Bánh chuối nướng 

11. Bánh chuối hấp 

12. Bánh bò thốt nốt 

13. Bánh khoai mì trộn dừa 

14. Bánh bột bán tam sắc 

15. Rau câu vân thủy 

16. Rau câu trái cây 

 

1. Chè tàu hủ 

2. Chè đậu xanh phổ tai 

3. Chè bà ba 

4. Chè bắp lá cẩm 

5. Bánh lọt 

6. Hạt lựu (tự làm) 

7. Sương sáo – hạt é 

8. Sương sâm 

9. Chè trái cây 

10. Bánh chuối nướng 

11. Bánh chuối hấp 

12. Bánh mouse dâu tằm  

13. Bánh flan lá dứa  

14. Bánh khoai mì 

15. Bánh da lợn 

16. Rau câu vân thủy 

17. Rau câu trái cây 

 

8 QUẦY TRÁI CÂY QUẦY TRÁI CÂY 

 

1. Củ đậu 

2. Sơri 

3. Táo xanh Việt Nam 

4. Đu đủ 

5. Dưa hấu 

6. Xoài ngâm 

7. Bánh tráng sốt me 

 

1. Củ đậu 

2. Sơri 

3. chocolat 

4. Đu đủ 

5. Dưa hấu 

6. Than long /thơm  

7. Bánh tráng sốt me 

8. Trái cây nhúng chocolate  

 



ST
T 

BUFFET TRƯA  
 

BUFFET TỐI  
 

1 QUẦY XÀ LÁCH QUẦY XÀ LÁCH 
 1. Bì cuốn  

2. Gỏi cuốn tôm  

3. Xà lách trứng omega3  trộn dưa leo Nhật và ngũ 

cốc  

4. Xà lách thập cẩm. Kèm 3 loại sốt  

          (sốt mù tạc xanh, sốt dấm ý, sốt thousand) 

5. Xà lách pó xôi đậu hủ kiểu nhật  

6. Xà lách mướp Tây xào / 

7. Gỏi miến hải sản / Gỏi đu đủ tai heo tôm  

8. Gỏi cà pháo thịt bò   

9. Khổ qua, rau dền, đậu bắp, rau đắng luộc  

           ( chao + mắm ruốc kho quẹt) 

10. Tai heo ngâm giấm tái mè thính – rau rừng  

11. Bánh bèo 

12. Bánh nậm  

13. Bánh củ cải tôm khô  

14. Bánh ít trần   

15. Cơm cuộn rong biển (3 kiểu) - kim chi  

 

1. Bì cuốn 

2. Gỏi cuốn tôm 

3. Xà lách trứng omega3  trộn dưa leo Nhật và ngũ 

cốc. Kèm 3 loại sốt  

            (sốt mù tạc xanh, sốt dấm ý, sốt thousand) 

4. Xà lách thập cẩm  

5. Xà lách tôm trái cây 

6. Xà lách bó xôi đậu hủ kiểu nhật 

7. Gỏi miến hải sản / gỏi tiến vua ốc giác 

8.  Gỏi cà pháo thịt bò   

9. Bánh xèo Nhật hải sản  

10. Tai heo ngâm giấm tái mè thính – rau rừng  

11. Bánh bèo 

12. Bánh nậm  

13. Bánh củ cải tôm khô  

14. Bánh mì bơ tỏi nướng phô mai bột  

15. Sushi tôm – ham – thanh cua – trứng-cá hồi-mực 

16. Kim chi cải thảo  

 
2 MÓN NÓNG MÓN NÓNG 

  
1. Cơm trắng – sườn nướng xốt củ nén  
2. Cơm chiên tây ban nha  
3. Phở áp chảo với thịt bò  
4. Đậu que xào thịt heo  
5. Trứng hấp kiểu nhật  
6. Súp gà bó xôi / Súp hải sản Bắc Kinh  
7. Cháo lươn khoai môn / Cháo trắng vịt muối – chà 

bông 
8. Chân giò heo nấu giả cầy /  Sườn non chua ngọt 
9. Càry bò / Gan cháy tỏi  

 
10. Gà xối mỡ / Gà kho gừng  
11. Chân gà  nấu kim chi 
12. Cá thu Nhật kho thơm/ Cá basa chiên nước mắm  
13. Vây cá hồi nướng / Chiên muối ớt  
14. Canh bầu nấu tôm / Canh rong biển Hàn Quốc   
15. Chả giò chuối  
16. Ốc bươu nhồi lá gừng  
17. Nghêu hấp xả 
18. Hột vịt lộn hấp 
19. Rau củ kho chay   
20. Tai heo phá lấu  
21. Bột chiên trứng/ Trứng chưng / Trứng chiên 
22. Xôi gấc 

  

 
1. Cua biển chiên xốt gấc gạch cua   
2. Cơm chiên tây ban nha  
3. Tôm thẻ hấp nước dừa  
4. Gà ác tiềm thuốc bắc   
5. Súp gà pó xôi / Súp hải sản Bắc Kinh   
6. Súp kem bông cải - bánh mì tỏi nướng  
7. Cháo lươn khoai môn / Cháo trắng cá rim – trứng 

muối   
8. Chim cút quay xốt tiêu / Ốc len xào dừa 
9. Xúc xích xào bơ hành/ Xíu mại hấp/ Há cảo tôm 

 
10. Chân giò heo nấu giả cầy 
11. Cá cờ lúc lắc    
12. Ngồng cải xào tỏi/ Bông cải sốt trứng cua  
13.  Cánh gà chiên nước mắm  
14. Mì Ý sốt kem hải sản 
15. Mì xào giòn  
16. Chả giò cá cay/ Chả giò dân tộc   
17. Ốc bươu nhồi lá gừng  
18. Nghêu hấp xả 
19. Hột vịt lộn hấp 
20. Bò kho/ Cà ri bò  
21. Sườn kinh đô/Sườn nướng mông cổ. 
22. Xôi gấc   

 
3 MÓN NƯỚC LÈO MÓN NƯỚC LÈO – LẨU TỰ CHỌN 

  
1. Phở bò viên 
2.  bánh canh gà bọt lọc ( gà thả vườn)  

 
1. Lẩu riêu cua  tôm càng ( 1 con/pax) 
2.  bánh canh gà bọt lọc ( gà thả vườn) 

 Rau lẩu tự chọn 
 Mì, bún, miến 

4 QUẦY NƯỚNG CÁC LOẠI QUẦY NƯỚNG CÁC LOẠI 
  

1. Sò vẹo nướng 

2. Sò lông nướng  

 

1. Hàu nướng mỡ hành  

2. Sò lông nướng  



3. Cá viên xiên cây chiên 

4. Tôm đất nướng 

5. Chạo ốc cuốn mỡ chài/ Gà nướng xiên  

6. Bắp nướng mỡ hành 

7. Cá kèo nướng 
 

3. Sò vẹo nướng 

4. Tu hài nướng/ Sò điệp /Sò dương  

5. Cá thu Nhật nướng/ cá chạch nướng    

6. Cá kèo nướng  

7. Chân gà nướng/ Chim sẻ nướng muối ớt  

8. Tôm đất nướng 

9. Chạo ốc cuốn mỡ chài/ Gà nướng xiên cây  

10. Bắp nướng mỡ hành 

11. Đậu bắp nướng - cà tím xiên cây nướng  
 

5 QUẦY CHIÊN QUẦY CHIÊN 
  

1. Chuối chiên mè 

2. Bánh xèo 

3. Bánh khọt 

4. Bánh cuốn lá cẩm +bánh cống sóc trăng 
               

 
1. Chuối chiên mè 
2. Bánh xèo 
3. Bánh khọt 
4. Bánh tôm Hồ Tây  

 

6 QUẦY CARVING( khu bếp mở) QUẦY CARVING( khu bếp mở) 
  

1. Heo heo miếng +bánh hỏi 

2. Bánh xèo nhật 

 

1. Heo quay miếng (bàn đèn) 

2. Bò mỹ nướng xốt tiêu xanh   

3. Gà luộc nghệ  
  

 
7 QUẦY BÁNH NGỌT- CHÈ  QUẦY BÁNH NGỌT- CHÈ 
  

1. Chè tàu hủ 

2. Chè ru bi  

3. Chè chuối khoai mì  

4. Chè bắp lá cẩm  

5. Bánh lọt 

6. Hạt lựu (tự làm) 

7. Thạch dừa ,rau câu  

8. Mủ rôm  

9. Chè khoai lang nấu gừng  

10. Bánh xôi vị ( màu trắng ) 

11. Bánh chuối hấp 

12. Bánh đậu xanh nướng  

13. Bánh flan lá dứa  

14. Bánh tằm bột khoai  

15. Rau câu vân thủy 

16. Rau câu khúc bạch 
 

 

1. Chè tàu hủ 

2. Chè ru bi 

3. Chè chuối khoai mì  

4. Chè thái lan  

5. Bánh lọt 

6. Hạt lựu (tự làm) 

7. Thạch dừa ,rau câu  

8. Mủ rôm  

9. Chè khoai  lang nấu gừng  

10. Bánh xôi vị ( màu trắng ) 

11. Bánh chuối hấp 

12. Bánh flan lá dứa 

13. Bánh đậu xanh nướng  

14. Bánh tằm bột khoai  

15. Rau câu vân thủy 

16. Rau câu khúc bạch 
 

8 QUẦY TRÁI CÂY QUẦY TRÁI CÂY 

  
1. Củ đậu 
2. Sơri 
3. Thanh long 
4. Đu đủ  
5. Dưa hấu 
6. Xoài ngâm 
7. Mận 

 

 
1. Củ đậu 
2. Sơri 
3. Táo xanh Việt Nam 
4. Đu đủ 
5. Dưa hấu/ Dưa lê  
6. Thanh long/ Thơm  
7. Bánh tráng sốt me 
8. Trái cây nhúng chocolate  

 
 
 
 
 
 



ST
T 

BUFFET TRƯA  
 

BUFFET TỐI THỨ  
 

1 QUẦY XÀ LÁCH QUẦY XÀ LÁCH 
  

1. Gỏi cuốn tôm thịt  
2. Cuốn bò xả ớt / cuốn Quãng Nam / cuốn nem 

nướng  
3. Xà lách bạch tuộc hàn quốc  
4. Xà lách cải mầm  

Kèm 3 loại sốt  
         (sốt mù tạc xanh, sốt dấm ý, sốt thousand) 

5. Xà lách rau càng cua trộn trứng/ đậu rồng trộn cá 
cá cơm chua     

6. Xà lách gạo lức trộn hạt sen đậu đỏ   
7. Gỏi xoài tôm khô / Gỏi bông súng tép sông   
8. Gỏi mít hầm tai heo / Gỏi củ sen mự lá   
9. Bắp cải – bông bí – đậu bắp –rau đắng  
      (chao + mắm ruốc kho quẹt) 
10. Bì trộn  / mắm Thái/     
11. Bánh bèo 
12. Bánh củ cải tôm khô/ Bánh đúc lá cẩm  
13. Bánh tằm bì/ Bún heo xào sả ớt  /   
14. Cơm cháy chạo cá chiên / Bánh bột lọc  
15. Cơm cuộn rong biển (3 kiểu) - kim chi  

 

 
1. Gỏi cuốn tôm thịt  
2. Cuốn bò sả ớt /cuốn Quãng Nam / cuốn nem 

nướng  
3. Xà lách bạch tược hàn quốc   
4. Xà lách cải mầm  

          Kèm 3 loại sốt  
          (sốt mù tạc xanh, sốt dấm ý, sốt thousand) 

5. Xà lách gà lạnh / Xà lách xúc xích nui nơ     
6. Xà lách gạo lức trộn hạt sen đậu đỏ   
7. Gỏi xoài tôm khô / Gỏi sứa mực thái lan  
8. Gỏi củ sen tôm hạnh nhân hạt điều   
9. Canape   – tôm – ham   
10. Thịt luộc ba tầng / thịt ngâm mắm nhĩ – rau rừng  
11. Bánh bèo 
12. Bánh củ cải tôm khô/ Bánh đúc lá cẩm/ Ít trần  
13. Bánh tằm bì/ Bún heo xào sả ớt    
14. Cơm cháy chạo cá chiên/ Bánh bột lọc  
15. Sushi tôm – ham – thanh cua – trứng-cá hồi-mực  

16. Kim chi cải thảo   

 

2 MÓN NÓNG MÓN NÓNG 

  
1. Cơm trắng  
2. Cơm chiên gạo huyết rồng /cơm chiên Hải sản bó 

xôi   
3. Miến xào Hàn Quốc/ Phở xào / Nui xốt thịt  
4. Cà tím om thịt/ Cải ngọt xào /khổ hoa xào trứng  
5. Xôi cuộn thịt ngũ sắc / Khoai tây chiên  
6. Súp cua tóc tiên/ Súp gà xé đông cô   
7. Cháo nghêu / Cháo bồi tôm thịt  
8. Tai heo phá lấu/ Sườn ram mặn/tôm rang thịt   
9. Vịt nấu chao/ Gà cà ri/ Đùi gà nướng  
10. Trứng chiên rau củ/ Trứng gà chiên xốt me   
11. Chân gà nấu củ năng/ Gân bò tiềm  
12. Cá kèo chiên mắm me/ Cá hú kho thơm  
13. Chả cá nhồi thì là hấp/ Mắm chưng thịt  
14. Canh bắp cải dồn thịt / Canh cua rau đay  
15. Chả giò Quảng Đông / bánh sò điệp   
16. Ốc bươu hấp mẻ  
17. Nghêu hấp xả 
18. Hột vịt lộn hấp 
19. Đậu hủ lăn bột xù / Cà ri nấm / Bì căn phá lấu  
20. Bò nấu trung phi  / Bò nấu bắp / Bò nấu tiêu   
21. Sandwich cuộn ham chees  
22. Xôi đậu phộng / Xôi đậu xanh hạt sen 

 
1. Cua biển rang me  
2. Cơm chiên cá mặn gà xé / Hải sản bó xôi   
3. Cá  hồi chiên xốt kem thì là 
4. Bacon cuộn măng tây 
5. Súp cua tóc tiên / Súp gà xé đông cô   
6. Súp bò gouslas - bánh mì tỏi nướng  
7. Cháo hàu củ sen / Cháo bồi tôm thịt  
8. Mai cua farci / mai cua nhồi thịt nấm mèo  
9. Nem viên chiên / xôi 3 màu bao thịt  
10. Tôm thẻ rang trứng muối / cá diêu hồng hấp 

hông kông  
11. Chim cút quay  / Gân bò tiềm ngủ quả 
12. Rau gừng gia lai xào tỏi / Cải thảo xào tôm nỏn  
13. ốc leng xào dừa   
14. Miến xào Hàn Quốc   
15. Mì pene xốt bò bằm   
16. Chả giò Quảng Đông / Chả giò chuối  
17. Ốc bươu hấp   
18. Nghêu hấp thái  
19. Hột vịt lộn hấp 
20. Bò hầm tỏi cô đơn  / Bò nấu bắp / Bò nấu tiêu   
21. Cà ri cá hồng biển  / Gà nấu cà ri . 
22. Xôi đậu phộng / Xôi đậu xanh hạt sen  

3 MÓN NƯỚC LÈO MÓN NƯỚC LÈO – LẨU TỰ CHỌN 
  

1. Bún riêu cua / Bún sứa chả cá / Hủ tiếu nam vang  
2. Mì gà tiềm / Phở gà /   

 
 

 
1. Lẩu riêu cua  tôm càng ( 1con/pax)  
2. phở gà    
 Rau lẩu tự chọn 
 Mì, bún, miến 

 
4 QUẦY NƯỚNG CÁC LOẠI QUẦY NƯỚNG CÁC LOẠI 
  

1. Sò vẹo nướng 
2. Sò lông nướng  
3. Xúc xích nướng 

 
1. Hàu nướng mỡ hành  
2. Sò lông nướng  
3. Sò vẹo nướng 



4. Tôm đất nướng 
5. Bò lá lốt +heo nướng xã ớt   
6. Bắp nướng mỡ hành 
7. Cá kèo nướng 

 
 

4. Tu hài nướng /Sò điệp /Sò dương  
5. Bò lá lốt  
6. Cá kèo nướng  
7. Chân gà nướng 
8. Tôm đất nướng 
9. Chạo ốc cuốn mỡ chài /Gà nướng xiên cây  
10. Bắp nướng mỡ hành 
11. Đậu bắp nướng - cà tím xiên cây nướng  

 
 

5 QUẦY CHIÊN QUẦY CHIÊN 
  

1. Chuối chiên mè 
2. Bánh xèo 
3. Bánh khọt 
4. Bánh cuốn lá cẩm+bánh cống sóc trăng 

 

 
1. Chuối chiên mè 
2. Bánh xèo 
3. Bánh khọt 
4. Bánh cuốn lá cẩm+bánh cống sóc trăng  

 
 

6 QUẦY CARVING( khu bếp mở) QUẦY CARVING( khu bếp mở) 
  

1. Vịt quay xốt tiêu đen  
  

 
 

 
1. Bụng bò mỹ  / vịt quay/ đùi Cừu   
2. Sườn cây nướng /Xúc xích Bê Tươi  
3.  Gà luộc nghệ  
  
 
  

 
7 QUẦY BÁNH NGỌT- CHÈ  QUẦY BÁNH NGỌT- CHÈ 
  

1. Chè tàu hủ 
2. Chè đậu đỏ hạt sen /chè khoai lang nấu gừng 
3. Chè khoai môn / chè trôi nước / chè bắp   
4. Chè nha đam thạch dừa /chè long nhãn ý dĩ   
5. Bánh lọt 
6. Hạt lựu (tự làm) 
7. Rau câu sợi tam sắc  
8. Mủ rôm /mủ gòn  
9. Chè trái cây   
10. Bánh xôi vị ( màu trắng ) 
11. Bánh khoai mì  
12. Bánh flan 
13. Bánh bột bán tam sắc   
14. Bánh chuối nướng    
15. Rau câu cà phê sữa  
16. Rau câu nho  

 
 

 
1. Chè tàu hủ 
2. Chè đậu đỏ hạt sen /chè khoai lang nấu gừng  
3. Chè khoai môn / chè trôi nước / chè bắp lá cẩm   
4. Chè nha đam thạch dừa /chè long nhãn ý dĩ   
5. Bánh lọt 
6. Hạt lựu (tự làm) 
7. câu sợi tam sắc  
8. Mủ rôm /mủ  gòn  
9. Chè trái cây   
10. Bánh xôi vị ( màu trắng ) 
11. Bánh khoai mì  
12. Bánh flan 
13. Bánh đậu xanh nướng  
14. Bánh mouse trà Xanh   
15. Rau câu cà phê sữa 
16. Rau câu khúc bạch  

 
 

8 QUẦY TRÁI CÂY QUẦY TRÁI CÂY 

 1. Củ đậu 
2. Sơri 
3. Nho việt nam / mít lột 
4. Đu đủ  
5. Dưa hấu 
6. Xoài ngâm 
7. Bánh tráng sốt me 

 

1. Củ đậu 
2. Sơri 
3. Táo xanh Việt Nam 
4. Đu đủ 
5. Dưa hấu/dưa lê  
6. Thanh long /thơm  
7. Bánh tráng sốt me 
8. Trái cây nhúng chocolate  

 
 


