Seafood Night Menu
Fri – Sun (750,000++/Adult)
BBQ Station
Seafood On Ice

Pork ribs
Sườn heo

King prawn
Tôm càng

Lobster
Tôm hùm

Seabass fillet
Cá chẽm phile

Fresh crab
Cua sống

Sausage
Xúc xích

Assorted grilled vegetable
Các loại rau củ nướng

Charsiew duck, chicken
Xá xíu vịt, gà

Carving Station
Roasted AUS beef rib eye
Bò Úc nướng
Served with gravy sauce/ roasted pumpkin
/roasted Potato/ roasted carrot
Dùng kèm sốt nâu/ bí đỏ nướng/ khoai tây
nướng/ cà rốt nướng

Frog leg
Đùi ếch

Steamed Boat Station
Double boiled scampi with hot chili
Combination of egg noodle, fresh rice
noodle, dry noodle, fresh mixed
mushroom, broccoli, Chinese cabbage
Tôm càng tiềm ớt hiểm
Dùng kèm với các loại mì, bún, rau củ và nấm
các loại

Liberty Central Saigon Riverside Hotel
17 Ton Duc Thang, Dist.1, HCMC,
Vietnam
Hotline: 0906.980.800

Seafood Night Menu
Fri – Sun (750,000++/Adult)
Cheeses

Bread Station

Selection of international cheeses with
traditional condiments

Assorted bread rolls with salted and
unsalted butter
Bánh mì các loại với bơ lạt và bơ mặn

Walnuts, grapes, dried apricot, dried kiwi,
celery sticks, carrot sticks
Assorted bread, cheese crackers and butter

Appetizer

Quầy phô mai tự chọn với hoa quả khô, bánh
qui và các loại hạt

Beef, star fruit and young banana salad
Gỏi bò bóp thấu

Buffalo Mozzarella tomato, virgin olive
Xà lách cà chua phô mai Ý

Seafood, fresh fruit Salad
Xà lách hải sản với trái cây

Green Salad, Condiment &
Dressing

Grilled chicken with mango salad
Gà nướng với xoài

Lettuces: roman, lolo, frisee, orient, rocket,
Vietnamese fresh herb
Fresh vegetables: cherry tomatoes,
cucumbers, red kidney beans broccoli,
French beans, kim chee
Dressings: thousand Island, Italian,
cocktail, anchovy dressing, vinaigrette and
French dressings
Condiments: with Parmesan, olives,
gherkin chicken egg, bacon, prawn
cracke

Roasted duck with jelly fish salad
Gỏi vịt quay sứa biển
Octopus salad Italian style
Xà lách bạch tuộc kiểu Ý
Clam salad Thai style
Gỏi thịt nghêu kiểu Thái
Potato with sausage salad
Xà lách khoai tây, xúc xích
Chinese sausage, onion root, dried shrimp
salad
Củ kiệu lạp xưởng tôm khô

Quầy xà lách tự chọn với dầu giấm
và các loại sốt cùng với ô liu, dưa
chuột, phô mai Parmesan và bánh
phồng tôm

Liberty Central Saigon Riverside Hotel
17 Ton Duc Thang, Dist.1, HCMC, Vietnam
Hotline: 0906.980.800

Seafood Night Menu
Fri – Sun (750,000++/Adult)
Sushi Station
Hot Food
Stewed beef flank in red wine
Thịt bò hầm rượu vang đỏ
Baked Pork rib coca cola sauce
Sườn heo đút lò sốt coca cola
Roasted potatoes
Khoai tây đút lò
Chicken galantine with mushroom sauce
Gà cuộn hạt đậu phỉ đút lò dùng với sốt nấm
Steamed saebass Hong Kong style
Cá chẽm hấp Hồng Kong
Stewed frog leg Singapore style
Ếch kho kiểu Singapore
Wok-fried crab with tamarind sauce
Cua biển xào sốt me
Stir -fried bak choy with crab meat sauce
Cải thìa xào sốt thịt cua
Stir fried glass noodles with seafood
Miếng xào hải sản
Hokkien fried rice
Cơm chiên Phúc Kiến

Sashimi: Salmon, Tuna, Octopus, Oyster
Sashimi cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, hào
Salmon, tuna, sea bass, squid
Hải sản cuộn cơm các loai kiểu Nhật
Assorted: Maki
Cơm Nhật các loại

Assorted Vietnamese Cold Cut
Steamed ham, sour ham, steamed beef
cold cut, pork terrine
Chả lụa, nem chua, giò thủ, chả bò

Soup
Clam chowder soup
Súp nghêu
Asparagus crab meat soup
Súp măng tây cua

Seafood Night Menu
Fri – Sun (750,000++/Adult)
Dessert
Pandan cheese cake
Bánh phô mai lá dứa
Apple crumble cake
Bánh táo
Matcha cake
Bánh trà xanh
Passion friut cheese cake
Bánh phô mai chanh dây
Opera cake
Bánh Opera
Fuji cake
Bánh Phú Sĩ
Baked banana cake
Bánh chuối nướng
Layer cake
Bánh da lợn

Sweet Soup
Lotus seed & red bean sweet soup
Chè đậu đỏ & hạt sen
Fruit cocktail
Cốc tai trái cây
Almond lychee sweet soup
Chè khúc bạch
Thai sweet soup
Chè Thái
Fungus and dried apple in syrup
Chè nấm tuyết táo đỏ
Glutinous rice, white beans soup
Chè nếp đậu trắng
Assorted Fresh Fruit
Trái cây các loại
4 Items Ice – Cream (4 loại kem)
 Rasin Rum Ice-Cream (Kem rum nho)
 Strawberry Ice-Cream (Kem dâu)
 Passion fruit Ice-Cream (Kem chanh dây)
 Chocolate Ice-Cream (Kem Socola)

