
CHÈ ĐẬU ĐỎ HẠT SEN TRẦN B Ì
Sweet soup wi th  red bean & lo tus seeds

RAU CÂU XOÀI

Chi l led mango pudding 

QUY LINH CAO

Herbal  je l ly  wi th  honey sauce

BÁNH MÈ KHỔ QUA CHIÊN GIÒN
Deep f r ied g lu t inous r ice

& sa l ted egg yo lk  sesame bal l

TRÁNG MIỆNG

DESSERT
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KHAI VỊ  TỔNG HỢP: XÁ XÍU & VỊT QUAY
Assorted BBQ combinat ion:  

BBQ pork & Roasted duck

SALAD CUA & TRÁI  CÂY KABIN
Crab meat  & f resh f ru i t  sa lad

RÂU MỰC CHIÊN MUỐI TIÊU
Deep fr ied squid tentacle mar inated 

with sa l t  and pepper

CÁ CƠM HOÀNG KIM

Deep f r ied anchovy wi th  sa l ted egg yo lk

GỎI CỦ SEN & TRỨNG BÁCH THẢO 
Lotus root  & herb egg sa lad 

MÓN ĂN CHƠI

SNACKS

SÚP

SOUP

CANH RONG BIỂN THỊT BẰM

Minced meat  seaweed soup 

SÚP HẢI  TRIỀU 

(Súp bong bóng cá thị t  cua)

Fish maw soup wi th  crab meat  & crab roe



ĐIỂM TÂM

DIMSUM

CẢO BÍCH NGỌC

Luxury s teamed f resh prawn wi th  

ce lery & carrot dumpl ing

XÍU MẠI  NẤM HƯƠNG

Steamed pork,  shr imp wi th  Shi i take 

mushroom dumpl ing

CẢO SÒ ĐIỆP KABIN 

Steamed f resh scal lop & prawn 

dumpl ing

BÁNH CẢO MƯỚP TÔM & NẤM MÈO

Steamed f resh prawn wi th  towel  gourd 

& fungus dumpl ing

LỤC CẢO (SÒ ĐIỆP & BÓ XÔI)

Steamed f resh scal lop wi th  shr imp & 

sp inach dumpl ing

BÁNH BAO TAM VỊ  

(TÔM, THỊT,  SÒ ĐIỆP KHÔ)
Steamed pork bun wi th  shr imp & 

dr ied scal lop

BÁNH CUỐN TÔM TƯƠI

Steamed savory r ice ro l l  wi th  shr imp

BÁNH CUỐN TÔM CHIÊN X.O 
Deep f r ied seafood ro l l  wi th

mayonnaise sauce

CÁ MÚ PHI  LÊ HẤP HONG KONG/ X.O
Steamed garoupa f i l le t  f ish 

wi th  b lack bean or  X .O sauce

TÔM PHƯỢNG HOÀNG

(Tôm mù tạt  xốt  mayonnaise/ trứng muối)

Deep fr ied prawn wi th  

mustard & mayonnaise

SÒ ĐIỆP XÀO MĂNG TÂY & XỐT XO
Sautéed f resh scal lop 

wi th  asparagus & XO sauce

BÒ THIẾT BẢN XỐT TIÊU ĐEN 

TRUNG HOA
Pan fr ied beef  wi th  b lack pepper sauce

SƯỜN KINH ĐÔ

St i r  f r ied pork spare r ibs wi th  honey sauce

GÀ CÁT TƯỜNG 

(Gà xào hạt  điều)

Sautéed ch icken & cashew nut

CƠM BÍCH NGỌC 

(Cơm sò điệp & xốt cải )

Fr ied r ice wi th  seafood & conpoy

in sp inach sauce

HỦ TIẾU XÀO BÒ

St i r  f r ied th ick noodle wi th  beef

CẢI RỔ/ BÔNG CẢI  XÀO TỎI & DẦU HÀO

Wok f r ied Ka I lan or  broccol i  

with minced gar l ic  & oyster sauce

MÓN CHÍNH

MAIN COURSE

SƯỜN NON TÀU XÌ  
Steamed pork spare r ibs wi th  b lack 

bean sauce

CHÂN GÀ X.O 
Steamed ch icken feet  wi th  X .O sauce

TÀU HỦ KY CUỐN TÔM & MÈ CHIÊN 

Deep f r ied shr imp & sesame wrapped 

in  bean curd sheet

CHẢ GIÒ HẢI  SẢN

Deep f r ied seafood spr ing ro l l  wi th  

apple 

& mayonnaise

HOÀNH THÁNH TÔM CHIÊN

Deep f r ied f resh prawn wanton 

BÁNH XẾP HẢI  SẢN TỨ XUYÊN

Steamed seafood wanton in  Sichuan 

sauce 

BÒ VIÊN HẤP ĐẬU HỦ KY

Steamed beef  ba l l  wi th  to fuky

BÁNH BAO KIM SA
Steamed sa l ted egg yo lk bun


