
Name dish Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4

Salad Bar

(Quầy rau trộn sa-lát)

Cherry, tomato,onion, cucumber, carrot, 

quail eggs, beetroot, capsicum,

boiled baby corn, Micro green

(Cà chua bi, hành tây, dưa chuột, cà rốt, 

trứng chim cút, củ cải đường, ớt chuông,

bắp non luộc , rau cải mầm)

Tomato marined, red radish,boil eggs, marrined 

mushroom,Cibolet, cucumber,beansprout, carrot, 

whole sweet corn

(Cà chua bi, củ cải đỏ, trứng luộc, nấm đào, hành 

củ luộc, dưa chuột, giá đỗ, cà rốt, ngô ngọt)

Cherry tomato confit , cucumber, 

capsicum bell, quail eggs, sweet turnip, 

sundried tomato, Micro red, boil baby 

carrot

(Cà chua bi, dưa chuột, ớt chuông, trứng 

chim cút, củ cải ngọt, cà chua nướng, cà 

rốt bi luộc)

Tomato, red radish, Red cabbage, 

cucumber,carrot

beansprout, cucumber, boiled french bean, 

sundried tomato, whole sweet corn

(Cà chua, củ cải đỏ, cải bắp đỏ, dưa chuột, cà rốt

Đậu đũa luộc, dưa leo, giá đỗ, cà chua nướng, 

ngô ngọt)

Lettuce

(Quầy rau sống)

Sauces and condiments

(Quầy sốt sa-lát)

Fresh spring roll

(Quầy nem cuốn)

Fresh springroll with prawn

Fresh rice roll with beef

Fresh noodle roll with Chasiu

(Nem tươi cuốn tôm

Phở cuốn cuốn nấm thịt bò

Bún cuốn thịt xá xíu)

Kohrabi roll grilled pork

Fresh noodle roll prawn

Fresh noodle rool crab stick

(Nem cuốn su hào thịt nướng

Nem cuốn bún tôm

Phở cuốn cua thanh)

Phở roll crab stick 

Phở cuốn cua thanh lăn lá dong biển

Fresh spring roll with chicken

Nem cuốn đu đủ xanh và thịt gà, trứng

Fresh rice roll with crab soft shell

Bún cuốn cua bấy chiên ròn và rau

Phở roll mushroom 

Fresh noodle rool pork ear

Fresh noodle roll grilled beef 

(Phở cuốn nấm

Nem tai cuốn sung

Bún cuốn thịt bò nướng)

Salad mix

(Quầy sa-lát và nộm)

Green papaya w dry beef 

White fungus w chicken

Steam green mussel with tomato sauce

Russian salad

Summer salad

Japchae salad 

(Sa-lát miến trộn HQ

Nộm đu đủ bò khô

Nấm trắng với gà

Vẹm xanh với sốt cà chua

Sa-lát Nga

Sa-lát mùa hè

Miến trộn Hàn quốc)

Korabi with dry shirmp

Thai beef salad 

Banana flower w chicken

Potato &mustard salad

Swiss salad

Korean salad

(Nộm su hào với tôm khô

Nộm bò Thái

Nộm hoa chuối với gà

Sa-lát khoai tây

Sa-lát Thụy Sỹ

Sa-lát Hàn quốc)

Thai clam salad w vermicelli

Grated coconut w chicken

Janpanese seaweed salad

Prawn with capsicum salad

Red kiney bean with tuna salad

Korean salad

(Miến trộn Thái và ngao biển

Nộm gà với dừa nạo

Sa-lát rong biển Nhật

Sa-lát tôm và ớt chuông

Sa-lát cá ngừ với đậu hầm

Sa-lát Hàn Quốc)

Thai mince chicken salad in cucumber cup

Beef with star fruit

Jelly fish salad

White cabbage &ebico tuna

Baby corn, sausage salad 

Korean salad

(Sa-lát gà xé với dưa chuột kiểu Thái

Nộm Bò khế

Sa-lát sứa

Nộm Bắp cải bắp & cá ngừ ebico

Sa-lát ngô và xúc xích

Sa-lát Hàn Quốc)

Korean & Japanese

(Quầy đồ Hàn và Nhật)

BUFFET LUNCH FOOD EXCHANGE ON 15 April 2018

(Buffet trưa và tối nhà hàng Food Exchange)

Radichio lettuce, fine fire, romain, green lettuce, Mix lettuce (Bắp cải tím, rau diếp romain, rau xà lách xanh, các loại rau diếp)

Salmon,Japanese Octopus, Red herring,Tuna Sashimi fresh oyster, Sushi & Kimbap conditment : wasabi,kikoman, salted ginger,kim chi, tia to, grated white turnip, cocktail sauce, tomato 

salsa sauce.

(Cá hồi tươi Sashimi,bạch tuộc Nhật, cá Trích ép trứng, hàu tươi, Sushi &  Kimbap và đồ ăn kèm: wasabi, dầu mè kikoman, gừng ướp muối, kim chi, tía tô, củ cải muối, nước sốt cocktail, 

nước sốt cà chua salsa)

Thousand Island dresing,Sesame dresing, Ceasar sauce, Wafu sauce, Balsamico dresing, white ham, dice chicken, slice hard pamesandcheese, chopped bacon, tuna in tin, anchovy in oil

Cruton, cripy bacon, pamesand cheese, tuna in tin, feta cheese 

(Nước sốt cho salad: sốt hồng, nước sốt dầu vừng, sốt cho Ceasar salad, nước sốt Wafu, sốt dấm , thịt nguội, lườn gà xắt lát , phô-mai pamesand, thịt xông khói, cá ngừ ngâm dầu, cá cơm 

ngâm dầu

 bánh mì ròn, thịt ba chỉ xông khói chiên ròn, feta phô mai)



Home Pate & Terrine

(Quầy pa-tê)

Cold cut

(Quầy thịt nguội)

Butter & tapenade

(Bơ) 

Bread

( Bánh mỳ)

French mini baguette, baguette, dark rye, 

cibatta, solf roll, lavoche, grissini

(Bánh mì Pháp lớn, nhỏ, bánh mì lúa mạch 

đen, bánh mì cibatta, bánh mì tròn, bánh 

lavoche, bánh que)

French mini baguette, baguette, bran, focassia, 

cinamon bun,  lavoche, grissini

(Bánh mì Pháp lớn, nhỏ, bánh mì mềm bran, bánh 

mì focassia, bánh bao quế, bánh lavoche, bánh 

que)

French mini baguette, baguette, dark rye, 

cibatta, solf roll, lavoche, grissini

(Bánh mì Pháp lớn, nhỏ, bánh mì lúa 

mạch đen, bánh mì cibatta, bánh mì tròn, 

bánh lavoche, bánh que)

French mini baguette, baguette, bran, focassia, 

cinamon bun,  lavoche, grissini

(Bánh mì Pháp lớn, nhỏ, bánh mì mềm bran, bánh 

mì focassia, bánh bao quế, bánh lavoche, bánh 

que)

Grilled seafood station

(Quầy hải sản nướng)

Saute noodle station Seafood Char key teo Thai rice noodle with beef Saute beehoon noodle with charsir Saute yellow noodle with chicken

Grilled station

Quầy nướng

Buffet dinner only: Pasta

(Cho buffet tối: quầy mì)

Grilled vegetable Station

(Quầy rau nướng)

Buffet dinner only: Carving

(Chỉ cho buffet tối)

Honey Ham with pineapple sauce 

(thịt lợn tẩm mật ong và sốt dứa)

Roasted lamb leg

 with rosemary sauce

(Đùi cừu nướng với nước sốt hương thảo)

BBQ Pork Rib

 (Sườn heo nướng)

Roaster Stuff chicken with apple, chestnut, 

gizzard

(Gà nướng với táo, hạt dẻ.)

Steamed both with 

vegetable

(Quầy rau nhúng)

Live cooking

(Quầy bún phở)

Chicken/beef noodle

(Phở bò/gà)

Baby crab and snail noodle

(Quầy bún cua và ốc)

Bun-Thang

(Bún Thang)

Bun-bo-Hue

(Bún bò huế)

Soup

(Quầy súp)

Seacucumber soup

Pumkin soup

( Súp hải sâm 

 Súp bí ngô)

Prawn &celery black fungus

Cream Mushroom  soup 

(Súp tôm, cần tây và nấm

Súp kem nấm)

Doenjang jjigae

White bean soup

(Súp tương hải sản Hàn Quốc 

Súp đậu trắng)

Seafood soup with asparagus

Creamy chicken and mushroom soup 

(Súp măng tây hải sản

Súp kem gà nấm)

Jambon, chozio, Motarela, Salami,Pastrami

Pickle cucumber, pickle onion, Salted bamboo, Salted white turnip & carrot

(Jăm-bông , xúc xích cay, thịt bò muối, giò lợn hun khói

Đồ ăn kèm: Dưa chuột muối, dưa hành muối, măng muối , củ cải trắng muối và cà rốt)

Home made butter & black olive tapenade 

(Pa-tê heo tự làm)

Sweet potato, Whole sweet corn, zuchini, eggphant, onion, capsicum

(Khoai lang, ngô ngọt, bí xanh, cà tím, hành tây, ớt chuông)

Marined octopus, seabass fillet, New Zeland Green Mussel, Marinted Prawn, fish egg, squid

 (Bạch tuộc, cá vược, cá trứng, Tôm, mực)

Butter and tapenade

(Bơ và tapenade ô liu đen)

Your choice with vegetable: Chinese cabbage, Kang kong, bean sprout, Vietnamese celery.

(Lựa chọn của bạn với rau: cải bắp, rau muống,giá đỗ, cần tây Việt Nam)

Rolled Beef belly with Mushroom, Chicken skewer, Beef fillet

Marinade Korean Pork shoulder, Beef short Rib, Marinated Lamb leg, Quail, Mediterranean Vegetable

(Thịt bò ba chỉ cuốn nấm, gà xiên , Nạc vai lợn ướp sốt Hàn, Sườn bò Mỹ  , chim cútl lọc xương tẩm ướp, rau Địa Trung Hải)

Pasta station: spagetty, penne with napolitana sauce, bolognaise sauce, cream sauce.

(Quầy Pasta : mì ống spagetty, , sốt kem nấm, sốt thịt bò băm, sốt hải sản)



Meat

(Thịt)

Roasted lamb leg with rosmary sauce 

(Đùi cừu nướng với nước sốt hương thảo)

Beef Lasagna

(Bò Lasagna)

Beef Goulash

(Bò Garu)

Beef Beef rolled pickle with 

mustard

(Bò cuốn rau hầm sốt mù tạt )

Poutry

(Gia cầm)

Braised duck leg with tamarin and 

pineapple

Đùi vịt om me dứa

Deep fried chicken with 

salted chili

(Gà chiên muối ớt)

Chicken roll mushroom with passion 

sauce

Gà cuộn nấm sốt chanh leo

Grilled duck leg with tamarine sauce

Đùi vịt nướng sốt me 

Fish & seafood

(Cá và hải sản)

Steamed seabass with zuchini and cream 

pennel sauce

(Cá vược cuốn rau sốt củ thì là)

Seabass paupiette with mussel and prawn sauce 

(Cá vược với sốt tôm trai)

Salmon & spinach vol-au vent

Bánh cá hồi và rau chân vịt

Grilled seabass prawn mouse

with cream butter sauce

(Cá vược cuộn giò tôm và kem bơ)

Potato

(Khoai tây)

William potato

Khoai tây chiên hình quả lê

Potato Gartanh

(Khoai tây xếp lớp nướng)

Potato dumpling

Mỳ khoai tây

Ham and hash potato

(thịt nguội và khoai tây nghiền)

Vegetable

(Rau)

Baked broccoli roll with cheese 

(Bông cải xanh nướng cuộn với phomai)

Vegetable Ratatoui with Grilled Prawn pesto sauce

Rau xào kiếu Ý với tôm nướng sốt rau húng

Saute pok choy and mushroom sauce

(Cải chíp xào sốt nấm)

Saute mix vegetable

(Rau xào tổng hợp)

Rice

(Cơm rang)

Seafood pealla

Cơm hải sản kiểu tây ba nha

Ham and cheese baked rice

(Cơm nướng pho mai thịt nguội)

Vietnamese fried rice

(Cơm rang kiểu Việt Nam)

Fried Rice YangChau Style

(Cơm rang Dương Châu)

Pork

(Lợn)

BBQ pork rib

(Sườn lợn sốt BBQ)

Deep fried pork rib salt & chili 

(Sườn heo rang muối ớt)

Saute seafood with chilli bean sauce

(Hải sản xào kiểu Tứ Xuyên)

Saute seafood with green pepper and basil 

Hải sản xào húng chó và tiêu xanh

Dimsum & Chinese Bun Assorted Dímum Assorted Chinese bun Assorted Dímum Assorted Chinese bun

Cheese and Conditment

Fruit cut

(Hoa quả cắt lát)

Whole fruit

(Hoa quả nguyên)

Fruit salad

(Hoa quả trộn)

Chocolate Cake

Bánh sô cô la
Blueberry mouse/ Bánh dâu Passion Fruit Mousse/ bánh chanh leo Mango fruit Mousse/ Bánh mousse xoài

Cream Caramel /Kem caramen Red Fruit Crumble / Bánh Crumble Strawberry mousse/ bánh dâu Fruit tart/ Bánh hoa quả

Apple Tart /Bánh Táo Tomoto And Lychee Jelly/ thạch cà chua và vải Chocolate Brownies/ bánh Sô cô la Caramel choux/ Bánh su kem caramen

Chocolate Brownies/ bánh Sô cô la Opera cake/ Bánh Opera Cream Caramel/ Kem Caramel Opera cake/ Bánh Opera

 Cheese Cake with Rasberry/ bánh phô-mai 

vị dâu rừng
Cream  Brulee/ bánh kem đốt Cheese cake/ Bánh pho mai Creme Brulee/ Bánh kem đốt

Lotus sweet soup/ Chè sen Peach Crumble/ Bánh vị đào Sticky rice sweet soup/ chè nếp cẩm Assorted bean sweet soup/ Chè đậu ngọt

Dessert

(Đồ tráng miệng)

Emmental cheese, Camment bert cheese, Gouda cheese, Brie cheese

Dry fruit, Grape fruit, vegetable stick, Walt nut, Craker, lavosh

(Pho mát Emmental, Pho mát Camment, Pho mát Gouda, Pho mát Brie

Trái cây khô, trái cây nho, thanh cây, hạt óc chó, bánh quy, bánh lavosh)

Water melon, Papaya, Dragon fruit, honey melon, Pine apple

Grape Fruit, Rose Fruit, Apple, Peal

(Dưa hấu, đu đủ, quả thanh long, dưa vàng, dứa

Bưởi, roi, táo, Lê)

Whole seasonal fruit: Banana, small tangerine, Green apple

(Chuối, quýt nhỏ, táo xanh)

Fruit cut with orange juice 

(Hoa quả cắt lát với nước cam)



Fruit sago/ chè sago hoa quả Mango sago/  chè sago soài Sweet Potato & Taro Soup/ chè khoai môn Fruit sago/chè sago hoa quả

Banana passion fruit caramel/ Caramen trái 

cây
Assorted bean sweet soup/ Chè đậu đỏ Bread pudding/ bánh pudding Banana crumble/ Bánh vị chuối

Ice cream and conditment

Dessert

(Đồ tráng miệng)

Ice cream station with condiment / Quầy kem các loại


