
 

 
BBQ BUFFET MENU 

 

Assorted mixed salad / Xà lách hỗn hợp 

 

Dressing Condiment: French, Italian, Thousand, Cocktail, Lemon Rosemary 

Sốt dùng kèm: Dầu dấm Pháp, Sốt Ý, Sốt ngàn đảo, sốt cay ma-yo-ne, chanh, lá hương thảo 

Nicoise salad  
Xà lách cà chua, cá ngừ kiểu Pháp 

 Cherry tomato with Mozzarella skewer salad 
Cà chua bi, phô mai Mozzarella xiên que 

Green mango with spicy tofu 
Gỏi xoài, đậu hủ cay 

Italian beef Carpaccio and arugula salad 
Bò sống tái chanh kiểu Ý, dùng kèm xà lách rau róc-két 

Thailand beef salad  
Gỏi bò Thái 

 
Live Cooking from Grill / Quầy nướng 

Tiger prawn and local scallop skewer 
Tôm, sò điệp xiên que nướng 

Marinated octopus in Thai style satay 
Bạch tuộc nướng sốt cà ri Thái 

Chilies lemongrass seabass in foil 
Cá chẽm ướp sả ớt bọc giấy bạc nướng 

Lemongrass stick beef mini baguette 

Bánh mì kẹp bò nướng sả 

 

Marinade Saigon street style pork rack 

Sườn heo nướng hương vị Sài Gòn 

Flank beef Wagyu 
Thăn bò Wagyu nướng 

Grilled Italian Pork sausage 
Xúc xích heo nướng từ Ý 

 
 

Live local snail and clam station / Quầy ốc và nghêu 

 
Blood clam  

Sò huyết 
Big local hard clam   

Nghêu lớn 
Vietnamese fat snail  

Ốc mỡ 
Condiment sauce: butter fish sauce, chili sambal, spring onion oils, tamarind sauce       

Sốt đi kèm: sốt mắm bơ, sốt ớt ngọt, mỡ hành, sốt me 



 

Hot food side and heating lamp / Quầy món nóng 

Baked smoked bacon Macaroni cheese 
Thịt heo xông khói phủ phô mai Macaroni đút lò 

Sautéed green with oyster sauce  
Rau củ xào dầu hào 
Cauliflower gratin 

Bông cải trắng phủ phô mai nướng 
Hand-made Hanoi’s style spring rolls 

Chả giò Hà Nội chiên nhà làm  
Sicilian’s pizza  
Pi-za Sicilian 

Condiment: beef jus, chickpea dip, lemon avocado dip, sour cream, prawn cracker  
Dùng kèm: sốt bò cô đặc, sốt đậu cựa gà, sốt bơ chanh, sốt kem chua, bánh phồng tôm 

 
DESSERT / Tráng miệng

 
Walnut and raisin bread butter pudding 

Bánh hạt óc chó, nho khô đút lò 
Dark chocolate Brownie 

Bánh sô-cô-la mềm 
Mango Pavlova 

Bánh xoài xốp mềm  
Peach Clafoutis 
Bánh đào đút lò 

Seasonal local fruit skewer 
Trái cây xiên que 

 
 


