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Món Khai vị Khai vị Khai vị

1 Gỏi mít non Huế Gỏi xoài khô giòn Đồng Tháp Gỏi nấm ngũ vị ngó sen

2 Gỏi gà xé phai Nam bộ Gỏi củ hũ dừa Bến Tre Gỏi ram hoa chuối

3 Bánh đa mè Bánh đa mè Bánh đa mè

4 Bánh phồng tôm Bánh phồng tôm Bánh phồng tôm

5 Gỏi cuốn ngũ sắc Gỏi cuốn Nam bộ Bò bía Triều Châu

6 Cuốn diếp Thiên Mụ Phở cuốn Bánh hỏi cuốn thịt ram 

Món chiên Món chiên Món chiên

7 Chả giò Thượng Hải Chả giò Thượng Hải Chả giò Thượng Hải 

8 Chả giò phô mai chuối Chả giò phô mai chuối Chả giò phô mai chuối

9 Cơm cháy ép giòn Cơm cháy ép giòn Cơm cháy ép giòn

10 Đậu hũ rang muối Đậu hũ rang muối Đậu hũ rang muối

11 Củ sen chiên giòn rắc phô mai Củ sen chiên giòn rắc phô mai Củ sen chiên giòn rắc phô mai

12 Tôm xốt chanh dây Tôm xốt chanh dây Tôm xốt chanh dây 

13 Tempura Nhật Bản Tempura Nhật Bản Tempura Nhật Bản

14 Hoành thánh cuộn nấm kim 

châm chiên giòn

Hoành thánh cuộn nấm kim 

châm chiên giòn

Hoành thánh cuộn nấm kim châm 

chiên giòn

Chefs cook show Chefs cook show Chefs cook show

15 Bánh xèo nấm kim châm Bột chiên Bánh khọt vũng tàu

16 Mì vịt tiềm Hồng Kông Hủ tiếu Sa déc Mì nước thập cẩm

17 Cháo thập cẩm Bánh canh cua Bún riêu cua

Quầy sashimi & sushi Quầy sashimi & sushi Quầy sashimi & sushi

18 Cá hồi Cá hồi Cá hồi

19 Cá ngừ Cá ngừ Cá ngừ

20 Thanh cua Thanh cua Thanh cua

21 Cơm cuộn trái bơ Cơm cuộn trái bơ Cơm cuộn trái bơ

22 Cơm cuộn cá hồi & rau củ Cơm cuộn cá hồi & rau củ Cơm cuộn cá hồi & rau củ

23 Cơm cuộn mè đen & mè trắng Cơm cuộn mè đen & mè trắng Cơm cuộn mè đen & mè trắng

Món Súp Súp Súp

24 Súp thập cẩm chay Súp La Hán trúc xanh hầm sắn 

dây

Súp Bát Trân

25 Súp kem bí đỏ nướng kèm saffronSúp kem phô mai Súp nấm rừng đút lò hầm vang 

ngọt

26 Bánh mì nướng bơ tỏi Bánh mì nướng bơ tỏi Bánh mì nướng bơ tỏi 

27 Canh nấm tiềm Đông trùng hạ 

thảo

Canh rong biển nấu trứng Canh gà hầm ngủ quả

Món chính

28 Sườn chay chưng khoai môn 

tàu xì

Bánh cuốn hấp nấm đen Đậu hũ ki cuộn xốt Hồng xíu

29 Củ sen nhồi nếp Quí phi phủ 

vàng rồng

Bò hầm sốt dâu tằm nấm rừng-

Khoai tây bi

Cà ri dê chay

30 Vịt hầm bát trân Nấm bạch linh hấp Kỳ Lân Đậu hũ bì bà sốt Hoàng Gia

31 Bánh mì Bánh mì Bánh mì 

32 Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng

Món rau củ Món chính

33 Cải cầu vòng hấp Kim Hoa Cải bát bưủ hấp tàu hũ ki Hoàng 

Triều

Cải thảo hầm kỉ tử sốt bí đỏ 

Thượng Đẳng

34 Rau củ luộc ngũ sắc & chao 

môn

Rau củ luộc ngũ sắc & chao 

môn

Rau củ luộc ngũ sắc & chao môn



Món cơm & mì & miến Món cơm & mì & miến Món cơm & mì & miến

35 Cơm chiên xanh Phú Hào Cơm sen Huế Tịnh Tâm Cơm chiên hải sản

36 Mì xào Dương Cô Hủ tiếu xào khô tiêu đen Macau Miến xào xì dầu Thượng Hạng

Tráng miệng Tráng miệng Tráng miệng

37 Chè hoa cau Thăng Long Chè trứng gà trà hoa cúc chưng 

gừng khô

Chè củ năng táo đỏ

38 Xôi mít Thái Lan Rau câu dừa Bánh bò

39 Chè đậu hủ nước đường Sương sa hạt lựu Hạt é đười ươi

40 Chuối chiên Chuối chiên Chuối chiên

41 Khoai lang chiên Khoai lang chiên Khoai lang chiên

42 Trái cây Trái cây Trái cây

Nước uống Nước uống Nước uống

43 Nước sâm đường phèn Nước sâm đường phèn Nước sâm đường phèn

44 Nước đậu rang Nước đậu rang Nước đậu rang

45 Trà gừng hoa lài Trà gừng hoa lài Trà gừng hoa lài


