
BUFFET
MENU

MÓN�NƯỚNG�&�HẢI�SẢN�

Đùi gà sốt xá xíu

Đùi gà sốt mobi

Bò cuộn lá lốt

Ba chỉ bò mỹ sốt  tiêu đen hàn quốc

Ba chỉ bò mỹ sốt xá xíu

Ba chỉ bò mỹ sốt  mobi

Ba chỉ bò mỹ cuộn nấm kim châm / đậu bắp

Lõi vai bò mỹ sốt xá xíu 

Nạc dăm heo sốt xá xíu 

Nạc dăm xiên que / cuộn đậu bắp

Phèo non sốt sa tế

Vây cá hồi sốt muối ớt

Vây cá hồi sốt sa tế

Chân gà sốt sa tế

Ốc bươu nướng mọi

Đùi ếch sốt muối ớt 

Tim heo sốt sa tế

Mề gà sốt sa tế

RAU�LẨU�&�NƯỚNG

Rau Mồng tơi

Bắp chuối

Rau Muống cọng

Cải thảo

Bắp mỹ

Kim chi 

Cà chua bi

Đậu hủ non

Nấm bào ngư

Đậu bắp

Cá viên

Khoai lang

Cà tím

Dưa leo 

Cà rốt 

SALAD�&�GỎI�CUỐN�

Gỏi xoài tôm khô

Salad nga

Gỏi ngó sen tôm thịt

Gỏi Rau muốn

Kim chi xoài

Gỏi đu đủ

Gỏi xoài xanh tôm khô

Salad búp sốt tương hồng

Bánh phồng tôm 

HẢI�SẢN

Sò lụa

Sò dẹo 

Nghêu

Sò lông

Tôm thẻ 

Bạch tuột  / Mực nút sốt muối ớt

Ốc bưu nướng mọi 

PHẦN�GỎI�CUỐN�

Gỏi cuốn tôm thịt
Bò bía
Bánh bèo  / Bánh đúc 
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MÓN�NÓNG

Bắp xào tôm khô

Khoai tây chiên 

Bánh bao sữa chiên 

Chả giò

Hoành thánh chiên

Xúc xích

Mì spagety sốt bò bằm / Mì Xào 

Súp bắp gà xé

Cơm chiên dương châu

Sườn sụn heo nấu đậu / bò kho

Cải thìa sốt dầu hào

Ốc cà na xào bơ tỏi 

Cánh gà chiên nước mắm

Lỗ tay heo sốt chua ngọt 

Há cảo hấp 

Rau củ quả thập cẩm chiên 

Shushi chiên 

TRÁI�CÂY��

Thơm
Dưa hấu
ỔI
Sơ ri 
Chôm chôm ( theo mùa)
Rau câu 

LẨU

Lẩu thái

SUSHI�

Sushi trứng tôm 

Sushi mè đen 

Sushi thanh cua

Sushi ớt

Shu shi chiên 

CHÈ�CÁC�LOẠI

Sương sáo

Bánh lọt

Hạt é

Nước cốt dừa

Nước đường 

Hột lựu 

Chè đậu xanh / đậu đen

Chè sâm bổ lượng 
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