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Seafood On Ice 
Tiger prawn        Sausage 
Tôm càng          Xúc xích 

Mud crab            
Cua Cà Mau                Baked oyster 

Assorted snails         Hàu nướng phô mai 

Các loại ốc          

Frog leg         Sweet corn 
Đùi ếch         Bắp Mỹ 
 

 

BBQ Station 
Roasted chicken, duck, charsiew, pork ribs 

and traditional condiments 

Gà quay da giòn, vịt quay Bắc Kinh, xá xíu, 
sườn nướng và gia vị truyền thống. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oyster Station 
Fresh oyster combination with  

traditional condiments 
Hàu Nha Trang dùng với 

 gia vị truyền thống 

Baked oyster with cheese 
Hào đút lò phô mai. 

 
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. 
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Cheeses 

Selection of international cheeses with 
traditional condiments 

Walnuts, grapes, dried apricot, dried kiwi, 
celery sticks, carrot sticks 

Assorted bread, cheese crackers and butter 

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

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

 

Green Salad, Condiment & 
Dressing 

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 

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 

Bread Station 
Assorted bread rolls with salted  

And unsalted butter 

Bánh mì các loại với bơ lạt và bơ mặn 
 

Appetizer 
Squid salad Thai style 
Xà lách mực kiểu Thái 

Seafood, coconut salad 
Gỏi hải sản củ hủ dừa dừa 

Grilled chicken asparagus salad 
Xà lách gà nướng với măng tây 

Roasted duck lychee salad 
Xà lách vịt quay trái vải 

Beef salad 
Xà lách thịt bò và rau cải mầm 

Tiến vua prawn salad 
Gỏi tiến vua tôm 

Russian salad 
Xà lách Nga 
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Hot Food 

Chicken Charmoula with harisa sauce 
Gà nướng kiểu Bắc Phi dùng với sốt kem ớt 

BBQ pork Russian style 
Thịt heo nướng kiểu Nga 

Mashed potatoes 
Khoai tây nghiền 

Wok -fried tiger prawn with black pepper sauce 
Tôm xào sốt tiêu đen 

Simmer beef in coconut 
Bò rim dừa 

Steamed sea bass with chili, miso 
Cá chẽm hấp với tương đậu Nhật Bản 

Wok fried crab 
Cua rang me 

Stir fried vegetables with oyster sauce 
Cải ngồng xào sốt dầu hào 

Stir fried rice noodles Singapore style 
Bún gạo xào kiểu Singapore 

Seafood fried rice 
Cơm chiên hải sản 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Sushi  Station 
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 

 
 

Soup 
Beef chowder soup 

Súp kem thịt bò 

Seafood and crab meat soup 
Súp hải sản thịt cua 
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Dessert 
Brownies cheese cake 

Bánh sô cô la hạnh nhân 

Passion cheese cake 
Bánh chanh dây 

Trio chocolate cake 
Bánh sô cô la ba màu 

Carrot cake 
Bánh cà rốt 

Lemon tart 
Bánh tạrt chanh 

Fuji cake 
Bánh Phú Sĩ 

Gato caramel cake 
Bánh flan bông lan 

Cassava cake 
Bánh khoai mì 

 

Assorted Mini Cake In Bowl 
Pandan pudding 

Thạch lá dứa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sweet Soup 
Lotus seed sweet soup 

Chè hạt sen 

Fruit cocktail 
Cốc tai trái cây 

Almond lychee sweet soup 
Chè khúc bạch 

Fungus and dried apple in syrup 
Chè nấm tuyết táo đỏ 

Banana sweet soup 
Chè chuối 

Assorted Fresh Fruit 
Trái cây các loại 

3 Items Ice – Cream (3 loại kem) 

 Strawberry Ice-Cream (Kem dâu) 

 Passion fruit Ice-Cream (Kem chanh dây) 

 Chocolate Ice-Cream (Kem Socola) 

 


