MENU BUFFET 199K
1. Cua hoặc ghẹ hấp sả
2. Cua hoặc ghẹ cháy bơ tỏi
3. Ba rọi ủ rơm
4.Khoai tây chiên
5. Rau muống xào tóp mỡ
6.Đậu bắp xào tóp mỡ
7.Nấm xào tỏi
8.Sườn cọng nướng kiểu Đức
9.Đùi gà róc xương nướng
10.Gà phi lê xiên rau củ nướng
11.Gà phi lê cuộn nấm
12.Chân gà ủ rơm xóc muối
13.Chân gà nướng muối ớt
14.Chim cút nướng muối ớt
15.Nai nướng ngũ vị
16.Nai cuộn nấm
17.Nai xiên rau củ
18.Bò cuộn nấm
19.Bò cuộn sả cây
20.Bò viên kiểu Đức nướng
21. Bò xiên nướng
22.Bò nướng phô mai
23.Hào sữa Pháp nướng mỡ hành
24.Chim cút rô ti
25.Sò điệp nướng sate
26.Sò vẹo nướng mỡ hành
27.Sò lụa nướng mỡ hành
28.Ốc dóp nướng mọi
30.Bò viên
31.Cá hú
32.Cá diêu hồng
33.Cá lóc
34.Mực sữa nướng sate
35.Ếch nướng sốt BBQ
36.Bò cuộn phô mai
37.Bò cuộn becon
38.Bò cuộn mía
39.Bò xiên khoai tây baby
40.Ba rọi Bò nướng
41.Bò cuộn nấm đùi gà
42.Ba rọi nướng ngũ vị
43.Ba rọi nướng sate
44.Heo phile xiên khoai tây
45.Heo phile xiên rau củ
46.Heo cuộn nấm kim châm
47.Nem nướng
48.Khổ qua dồi thịt nướng
49.Chạo bò chiên
50.Chạo ốc chiên
51.Chạo bò nướng muối ớt

`

52.Nghêu đúc lò phô mai
53.Nghêu nướng sate
54.Becon cuộn bò
55.Becon cuộn nấm
56.Ếch nướng muối ớt
57.Ếch nướng ngũ vị
58.Sò tô nướng sate
59.Sò sữa nướng mỡ hành
60.Cá sấu nướng sate
61.Há cảo hell bull
62.Bắp nướng
63.Tôm càng nướng mọi
64.Bò lá lốt
65.Cá thu nướng giấy bạc
66.Sò vẹo nướng mỡ hành
67.Sò điệp mỡ hành
68.Gà nướng lá ham
69. Sa lát khoai tây kiểu Đức
70. Sa lát trộn kiểu Đức
71. Sa lát Bò kiểu Thái
72.Thịt viên
73.Hào sữa Pháp sống
74.Sò lông nướng mỡ hành
75.Sò lông nướng sate
76.Ốc dóp nướng sate
77.Đầu cá hồi nướng muối ớt
78.Cá viên
79.Nạc dâm nướng ngũ vị
80.Tôm surimi
81.Bánh mì bơ tỏi
82.Xúc xích Đức nướng
83.Mề gà nướng
84.Tim gà nướng
85.Đùi gà nướng
86.Gà phile cuộn nấm đùi gà
87.Heo cuộn becon
88.Đà điểu nướng sate
89.Đà điểu xiên rau củ
90.Đà điểu cuộn nấm kim châm
91.Đà điểu cuộn nấm đùi gà
92.Đà điểu cuộn cải mầm
93.Đà điểu cuộn sả cây
94.Cà chua dồi thịt nướng sate
95.Heo cuộn nấm đùi gà
96.Thơm
97.Dưa hấu
98.Cà tím nướng
99.Chạo ốc nướng sate
100. Nghêu hấp sả
101.Bò chiên

