
Món khai vị : Grilled vegetables ( Các loại rau củ nướng kiểu Ý) 

 vitello tonatto ( thịt heo nướng dùng với sốt cá ngừ và nụ bạch hoa ) 

 mixed cold cuts ( Các loại thit nguội và phô mai ) 

 Soups ( Các loại soup : Súp hành tây đốt lò kiểu cổ điển , Súp đậu Hà lan , Súp 

rau củ,,,,) 

 Caprese ( Cà chua xắt lát dùng kèm với phô mai ) 

 mix sald ( Các loại salad trộn Ý  ) 

 insalata mista (Xà lách hỗn hợp với dưa leo cà chua và bắp ) 

 insalata russa ( Xà lách Nga kiểu Ý ) 

guacamole with italian nachous ( Bánh Nacho Ý dùng với sốt Bơ ) 

ouva alla russa ( Trứng luộc dùng với sốt bơ kem Nga) 

 panzerotti ( Bánh panzerotti chiên giòn ) 

 insalata di rosso ( Xà lách trộn với bắp cải tím ) 

 Bruschetta ( Bành mì bơ chiên giòn với các loại sốt) 

 shrimp cocktail ( Tôm luộc dùng kèm với sốt cocktail ( Mayonnaise, sốt cà chua, 

tabasco, rượu Brandy  ) 

 

Món chính  : Porchetta ( Thịt heo nướng rút xương kiểu truyền thống Ý ) 

      ,    Chicken BBQ ( Gà nướng BBQ ăn kèm với 3 loại sốt đặc biệt ) 

, Meatballs ( Thịt viên kiểu Ý ) 

, Seabass ( Cá chẽm nướng dùng kèm với các loại sốt ) 

 spaghetti boglonese ( Mì Ý sợi ống dài dùng kèm với sốt bò bằm ) 

 Spaghetti Aglio Olio E peperoncino ( Mì Ý sợi ống dài dùng kèm với tỏi ớt và 

dầu o-liu ) 



 Penne puttanesca ( Nui ồng nhỏ dùng kèm với cá trồng muối , sốt cà chua và o-

liu đen ) 

 Spagheti carbonara ( Mì ống sợi dùng kèm với thịt má heo chiên giòn với sốt phô 

mai parmersan và sốt trứng gà ) 

 penne All'Amatriciana ( Nui ống nhỏ dùng kèm với hành tây và Thịt má heo 

chiên giòn cùng với sốt cà chua rượu vang trắng ) 

 Magherita pizza ( Pizza sốt cà chua và phô mai mozzzarella) 

 Diavola Pizza ( Pizza sốt cà chua và xúc xích cay ) 

 Hawaii Pizza ( Pizza sốt cà chua , phô mai mozzarella , Giăm bông và Thơm ) 

 Vegetariana pizza ( Pizza với sốt cà chua và các loại rau củ cho người ăn chay ) 

  Pizza rustica. ( Pizza sốt cà chua với xúc xích tuôi , giăm bông xúc xích cay và 

nấm ) 

Món tráng miệng : 

chocolate mousse ( Mousse socola dùng kèm với amaretti ) 

 panna cotta ( Bánh kem sữa với sốt socola hoắc việt quất ) 

 chocolate cake( Bánh kem nhân socola ) 

 fresh fruits ( Các loại hoa quả tươi ) 

 ice creams ( Các loại kem Ý ) 

 


