
MÓN HẤP / STEAMED DIMSUM 

  

Cảo hải sản với bó xôi 

Steamed seafood dumpling with spinach 

 

Xíu mại gạch cua và tôm 

Steamed pork dumplings with crab roe and shrimp  

 

Bánh cuốn tôm 

Steamed savory rice rolls with shrimp 

 

Bánh cuốn tôm khô chiên xốt XO 

Fried savory rice rolls with dried shrimp and XO sauce 

 

Cảo sò điệp với mướp 

Steamed scallop and towel gourd dumplings 

 

Chân gà hấp xốt XO 

Steamed chicken feet with XO sauce 

 

Chả giò hải sản chiên sốt mayonnaise 

Fried seafood rolls with mayonnaise sauce 
 
 

MÓN TRỘN VÀ BBQ / BBQ AND ROAST 

 

Khai vị quay thập cẩm 

Mixed BBQ combination  

 

Salad thịt cua và trái cây   

Crab meat and fresh fruit salad 

 

Sứa biển trộn xốt cay 

Marinated jelly fish with spicy sauce 

 
SÚP VÀ MÓN XÀO / SOUP & WOK 

 

Râu mực chiên muối tiêu 

Deep-fried squid tentacle marinated with salt and pepper 

 

Bồ câu quay giòn 

Roasted pigeon 
 

 

 

 

 

Hoành thánh thịt cua kim sa 

Wonton with crab meat and salted egg yolk 

 

Bò thiết bản xốt tiêu đen 

Sautéed beef with black pepper sauce 

 

Sườn Kinh Đô 

Stir fried pork spare rib with honey sauce 

 

Súp hải sản chua cay 

Hot and sour seafood soup 

 

Súp bong bóng cá thanh cua gà sợi 

Fish maw soup with crab stick and chicken  

 

Canh cá miếng với trứng bách thảo  

Fillet fish chunk broth with century eggs 

 

HẢI SẢN / SEAFOOD 

 

Tôm chiên mù tạt & xốt mayonnaise 

Deep-fried prawn with mustard & Mayonnaise 

 

Tôm Hoàng Kim 

Deep fried prawn with salty egg yolk 

 

Sò điệp xào măng tây xốt XO 

Sautéed scallop with asparagus & XO sauce  

 

Cá phi lê hầm xí muội & cà tím tay cầm 

Braised fish fillet & eggplant with plum sauce in clay pot 

 

Cá mú phi lê hấp sốt XO/ nước tương/ tàu xì 

Steamed grouper fillet with XO sauce 

 

Cá mú phi lê hầm kiểu Tứ Xuyên 

Braised grouper fillet “Sichuan” style 

 

Bò xào cân tây sate 

Sauteed beff with celery in sate sauce 

 

 

Mực phi lê xào bông cải xanh xốt X.O 

Sauteed squid with broccoli in XO sauce 
 

RAU, CƠM & MÌ / VEGETABLE, RICE & NOODLE 

 

Rau mùa xào tỏi dầu hào 

Sauteed seasonal vegetable with garlic and oyster sauce 

 

Cơm chiên hải sản xốt cay 

Seafood fried rice with spicy sauce 

 

Cơm chiên sò điệp khô & hải sản xốt cải 

Fried rice with seafood & conpoy in spinach sauce 

 

Hủ tiếu xào thịt bò 

Stir-fried noodles with beef 

 

Mì xào giòn hải sản 

Fried egg noodle with seafood  

 

Mì Udon xào thịt heo sợi xốt XO   

Stir fried Udon noodle, shredded pork with XO sauce 
 

TRÁNG MIỆNG/ SWEETS 

  

Rau câu xoài 

Chilled mango pudding  

 

Chè bột báng khoai môn nước dừa 

Sweetened soup with taro and coconut juice  

 

Quy linh cao với mật ong 

Herbal jelly with honey sauce  

 

Trái cây theo mùa 

Seasonal fresh fruits 

 

Bánh mè khổ qua chiên giòn 

Deep-fried glutinous rice and bitter gourd sesame ball 
 

  * Food & Beverage takeaway is not applied Không áp dụng mang về cho gói “all you can eat” 


