MENU INTERNATIONAL LUNCH BUFFET
FOOD CONNEXION

MONDAY
THỨ HAI

TUESDAY
THỨ BA

WEDNESDAY
THỨ TƯ

THURSDAY
THỨ NĂM

FRIDAY
THỨ SÁU

HOT ASIA CUISINE
Gyoza
Há Cảo rau củ
hấp
Grilled eggplant
with blue crabs

Steamed Hakau
Há Cảo Hấp

Taro with Prawn
Dumpling
Há cảo khoai
môn và tôm hấp
Fried rice with
Grilled cobia fish
egg, carrot, green Cá bớp nướng
bean
Cơm chiên trứng
và rau củ

Mince Pork and
Steamed hakau
Prawn Dumpling
Há Cảo hấp
Há cảo tôm thịt hấp
Steamed cobia fish, Stewed beef , green
with soya sauce
pepper corn
Cá bớp hấp nước
Bò hầm tiêu xanh
tương

Wok vegetables
garlic mush room
Rau củ xào tỏi và
nấm

Stewed chicken,
carrot and potato
Gà hầm carrot và
khoai tây

Wok glass
Sauteed bokchoy
noodles, prawn, ,black mushroom
onion, mushroom Cải thìa xào nấm
Miến xào tôm và
nấm

Stir fried kailan with
slice ginger
Cải rổ xào gừng

Stewed beef,
carrot,
potato,pepper
corn
Bò hầm cà rốt,
khoai tây, bắp

Broccoli, mush
room , vegetables
sauce
Súp nấm và bông
cải xanh

Chicken fried
rice, mush room,
onion
Cơm chiên gà và
nấm

Beef fried rice,
vegettables, egg
Cơm chiên bò rau
củ và trứng

Stir Fried Noodle
Hokkien with seafood
Mì phúc kiến xào hải
sản

Fried rice crabs
meat
Cơm chiên thịt
cua

Wok fried
seafood , black
pepper sauce
Hải sản xào sốt
tiêu đen

Wok fried cuttle
fish sweet and
sour sauce
Mực nang xào
chua ngọt

Wok fried chicken, Shrimp fried rice with
chilli kumpo, honey soya sauce, carrot,
sauce
Cơm chiên tôm
Gà xào ớt và sốt
mật ong

Goat curry
Cà ri dê

Stewed pork rib
green pepper corn
Sườn heo hầm sốt
tiêu xanh

Roasted chicken, Wok noodles,
hoisin sauce
with beef
Gà quay sốt
Mì trứng xào bò
hoisin

Stewed beef , green
pepper corn
Bò hầm tiêu xanh

Wok seafood
sweet and sour
sauce
Hải sản xào chua
ngọt
Steamed rice
Cơm trắng

Bake cobia fillet,
chilli satay sauce
Cá bớp fillet
nướng sốt đậu
phộng ớt
Steamed rice
Cơm trắng

Wok fried beef
with satay sauce
Bò sào sốt satay
Steamed rice
Cơm trắng

Char kway teow
beef
Hủ tiếu xào bò
Steamed rice
Cơm trắng

Wok fried cutted fish
black pepper sauce
Mực nang xào sốt tiêu
đen
Steamed rice
Cơm trắng

HOT WESTERN CUISINE
Baked chicken
Gà nướng

Baked seabass
Cá chẽm nướng

Duck Roll
Vịt cuộn

Pork neck roll
Heo cuộn

Chicken cordon bleu
Gà nấu rượu kiểu
pháp

Sauteed vegetable Cauliflower
Rau củ xào
gartin
Bông cải trắng
đút lò

Carrot with bacon Rattatou
roasted
rau củ hầm kiểu
heo xong khói và Pháp
ca rốt nướng

Steam seabass
Cá chẽm hấp

Sauted seafood
Hải sản xào

Baked pork
Heo nướng

Braised beef in
wine
Bò hầm rượu

Sauteed vegetable
with gra
rau củ xào

Sauteed baby
potato
Khoai tây bi xào

Sauteed potato
Khoai tây xào

Bake potato
Potato scalloppini
Khoai tây nướng Khoai tây xào sò
điệp

Chicken coucase
Gà cuộn nấu kiểu
Pháp

Sauteed baby potato
Khoai tây bi xào

SOUP 1 ASIA& 1 WESTERN
Garlic , mince
pork, chive, beans
curd
Canh thịt heo xay
và hẹ

Crab meat, sea
cucumber, black
mushroom soup
Súp cua nấm và
hải sâm

Duck consomme,
cut
beetroot,carrot,po
tato
Súp hầm vịt kiểu
Âu kèm củ dền,
cà rốt và khoai
tây

Sweet and sour
seafood soup
Súp hải sản chua
cay

Hot& sour clam,
pineapple,
mushroom,tomato
Canh chua ghêu

Roasted pumkin
soup, garlic butter
bread
Súp bí đỏ, bánh
mì bơ tỏi

Roasted potatos
sauce with bake
cheese bread
Súp khoai tây và
bánh mì bơ tỏi

Roasted carrot
pure soup, cheese
bread
Súp cà rốt và
bánh mì bơ tỏi

Sauteed spinach,
roasted garlic
soup,salmon
Súp cải bó xôi và cá
hồi

Roasteed pumkin
soup with garlic
butter bread
Súp bí đỏ và bánh mì
bơ tỏi

LIGHT DEEP FRIED STATION
Fried seafood
spring roll
Chả giò hải sản

Blue mussels
nuggets with
tartar sauce
Vẹm xanh chiên
sốt tarta

Chicken nuggets
with Aioli sauce
Gà chiên kèm sốt
Ailoli

Deep fried pumkin
flower,shrimp
mussel,plum sauce
Bông bí chiên tôm,
vẹm ăn kèm sốt mận

Prawn tempura Aioli
sauce
Quầy tôm chiên
tempura kèm sốt
Aioli

HOT LIGHT CAVING STATION
Pizza chicken and
bell pepper
Pizza gà và ớt
chuông

Pizza seafood
and mushroom,
tomato sauce
Pizza nấm hải sản
sốt cà chua

Pizza salami
olive, tomato
sauce
Pizza salami dâu
oliu và sốt cà
chua

Pizza beef, bell
pepper, onion,
tomato sauce
Pizza bò, ớt chuông,
hành tây và sốt cà
chua

Roasted US pork
ribs with char siu
sauce
Bò Úc nướng
kèm sốt xá xíu

Roasted whole
duck Hk style
Vịt quay kiểu
Hồng Kong

Roasted veal
shoulder
Thịt bê nướng

Roasted goat leg
Roasted striploin
with roats sesame Bòi nướng
sauce
Chân dê quay và sốt
mè

Grilled sallmon
fish
Cá hồi nướng

Grilled cobia fish
with salt , chilli
Cá bóp nướng
muối ớt

Grilled
Grilled whole cobia Grilled whole seabass
VietNamese
fish
fish
orange whole fish Cá bóp nướng
Cá chẽm nướng
Cá cam nướng

The caving with The caving with The caving with The caving with
choice
choice
choice
choice condiments
condiments sauce condiments sauce condiments sauce sauce

Pizza seafood
vegettables,mushroo
m,tomato sauce
Pizza hải sản. Rau củ,
nấm và sốt cà chua

The caving with
choice condiments
sauce

PASTA LIVE COOKING STATION
Choice pasta and
sauce, cooking
Quầy mỳ và sốt
tự chọn

Choice pasta and
sauce, cooking
Quầy mỳ và sốt
tự chọn

Choice pasta and
sauce, cooking
Quầy mỳ và sốt
tự chọn

Choice pasta and
sauce, cooking
Quầy mỳ và sốt tự
chọn

Choice pasta and
sauce, cooking
Quầy mỳ và sốt tự
chọn

NOODLE SOUP LIVE COOKING
Traditional beef
noodles soup
HUE style
Bún bò Huế

Mixed seafood
blanched, fresh
rice, hot and sour
soup
Súp hải sản chua
cay
Choice 2 noodles Choice 2 noodles

Blu crab noodles Traditional chicken,
soup,mushroom,s beef noodles soup
pring onion
Phở bò, gà
bánh canh ghẹ

Mixed seafood
blanched,fresh
rice,hot and sour soup
Súp hải sản chua cay

Choice 2 noodles Choice 2 noodles

Choice 2 noodles

SALADS STATION
Thai beef salad
Salad bò kiểu
Thái

Morning glory
with egg salad
gỏi rau muống và
trứng
Tien vua with
coconut palm
jelly fish salad
with pork
Gỏi Tiến vua sứa Gỏi củ hủ dừa
thịt heo

papaya with dried bitter gourd with
Tien vua with prawn
beef
prawn salad
salad
Gỏi đu đủ khô bò Gỏi khổ qua và tôm Gỏi tiến vua và tôm
pickle with pork
Gỏi củ kiệu thịt
heo

banana blossom
with chicken salad
Gỏi hoa chuối với
gà

papaya with pork
salad
Gỏi đu đủ heo

cucumber with
prawn salad
Gỏi dưa leo với
tôm
pasta and salami
salad
Salad nui ống và
thịt xông khói
potato salad
Salad khoai tây

Fresh spring roll
with prawn
Gỏi cuốn tôm

grill egglant salad lotus stem with
Cà tím nướng mỡ prawn salad
hành
Gỏi ngó sen với
tôm
lentil salad
tomato with
Salad đậu lentil cheese
Gỏi cà chua với
phô mai
rocket with
yellow lentil
smoked salmon salad
salad
Salad đậu lentil
Salad hỏa tiễn
với cá hồi xông
khói
Fresh spring roll Bo bia
with pork
Bò bía
Gỏi cuốn thịt heo

micro cress with egg
salad
Gỏi cải mầm và
trứng
greek salad
Salad Hi Lạp

quinoas salad
Salad quinoa

mix salad with
bacon
salad trộn với thịt
heo xông khói

Thai egg salad
Salad trứng kiểu Thái

Bi Cuon
Bì cuốn

Fresh spring roll with
chicken
Gỏi cuốn thịt gà

apple salad
Salad táo

Seafood RTE
Prawn, Baby
squid, Green
mussel and black
mussel, Live
oyster
Tôm sú, mực nút,
vẹm xanh, vẹm
đen , Hàu sữa

Prawn, Baby
squid, Green
mussel and black
mussel, Live
oyster
Tôm sú, mực nút,
vẹm xanh, vẹm
đen , Hàu sữa

Prawn, Baby
squid, Green
mussel and black
mussel, Live
oyster
Tôm sú, mực nút,
vẹm xanh, vẹm
đen , Hàu sữa

Prawn, Baby squid,
Green mussel and
black mussel, Live
oyster
Tôm sú, mực nút,
vẹm xanh, vẹm đen
, Hàu sữa

Prawn, Baby squid,
Green mussel and
black mussel, Live
oyster
Tôm sú, mực nút,
vẹm xanh, vẹm đen ,
Hàu sữa

DESSERT STATION
Cream Caramel
bánh flan
Tiramisu

brownie

chocolate roll

passion cheese cake sachor

Fuji cake

red velvet cake

toffee cotta

Matcha layer
Tiramisu

matcha tiramisu
walnut tart

corn cake
blueberry cheese

tiger roll

apple crumble

strawberry and
chocolate
bavarois
green tea roll

baked cheese
red velvet roll
halzenut
cherry chiffon
chocolate cake
greentea mousse linzen torte
with mascapone

banana cake
carrot cake
cheese brownie

marble cheese
coffee cake
lamington

opera
coconut tart
trilogy chocolate

coconut and chocolate
bounty
summer berry
vanilla roll
passion fruit mousse

black sticky rice
sweet soup

caramel
chocolate

soya passion
cheese
black forrest
mango mousse
white chocolate
mousse
passion pana
cotta

cupcake

banana tart

green bean cake

strawberry short cake

choclate almond slice

strawberry,
mango pudding
mousse, blane
manger
coffee pana cotta green tea panna
cotta

green bean with
coconut milk
sweet soup
chocolate tart

fruit palova

apple crumble

éclair

dark and white
chocolate mousse

fruit tart

red bean sweet soup

banana with coconut chocolate cheese
sweet soup
balck cherry cake

