THỰC ĐƠN CHỌN MÓN
Quý khách vui lòng chọn tối thiểu 7 món ( 1 món bánh mặn khai vị trước tiệc, 5 món chính và 1 món tráng miệng)
Món ăn kèm không tính là 1 món chính

BÁNH MẶN KHAI VỊ

MÓN CUA

Pate chaud
Croissant cheese
Puff bacon & corn
Seafood pizza
Danish ham & cheese roll

Cua lột hoàng kim
Cua lột sốt chanh dây

KHAI VỊ 02 MÓN
Vui lòng chọn 02 món

Salad thịt nguội kiểu Ý
Salad dưa lưới & phô mai fetta
Salad trái bơ & tôm sốt yoghurts
Gỏi sứa uyên ương
Gỏi tôm thịt tiến vua
Gỏi tôm Thái Tây Thi
Gỏi ngó sen tôm thịt
Gỏi củ hũ dừa tôm thịt
Gỏi hải sản nấm tuyết
Gỏi củ hũ dừa tôm càng sò điệp
Khoai tây Mỹ hải sản đút lò
Mực tôm rang muối
Mực viên bao trứng muối
Bacon cuộn khoai tây Mỹ nướng sốt BBQ
Chả giò tôm cua
Chả giò Grand Palace
Tôm chiên dừa
Tôm chiên cream cheese
Tôm sú cocktail
MÓN SOUP
Soup tuyết nhĩ cua gà
Soup bong bóng cá cua
Súp bí đỏ thịt cua
Soup gà Tokyo trà Nhật
Soup hải sản tóc tiên
Soup sơn hào hải vị
Soup sò điệp hải sâm
Soup hải sản rong biển
Soup bào ngư Tây Thi
Soup vi cá Grand Palace
Soup bào ngư vi cá uyên ương
Soup hải yến tuyết cua

MÓN TÔM
Tôm mai tứ quý
Tôm sú xóc tỏi
Tôm sú rang kiểu Thái Lan
Tôm sú rang kiểu Mã Lai
Tôm sú sốt chanh dây
Tôm sú sốt mayonaise
Tôm sú hoàng kim
Tôm càng rang muối / rang tỏi
Tôm càng hoàng kim
Tôm càng nướng phô mai
Tôm càng sốt Thượng Hải
MÓN CÁ
Cá chẽm sốt xí muội
Cá chẽm phi lê sốt bơ chanh
Cá chẽm phi lê sốt cam
Cá chẽm sốt chanh dây
Cá chẽm sốt basamic
Cá chẽm phi lê cuộn măng hoa
Cá chẽm cuộn tôm hấp xì dầu
Cá hồi phi lê nướng phô mai
Cá hồi áp chảo sốt bơ cam - green salad
Cá hồi phi lê sốt bơ chanh
Cá tầm phi lê nướng phô mai
Cá tầm phi lê hấp Hồng Kông
Cá tầm cuộn nấm kim châm sốt xì dầu
Cá bống mú hấp Hồng Kông
Cá bống mú chiên sốt chua ngọt - green salad
MÓN ĂN KÈM
Cải Hồng Kông sốt dầu hàu
Cải thìa sốt dầu hàu
Cải rổ sốt dầu hàu
Cải rổ sốt XO
Nấm thập cẩm sốt bào ngư
Nấm kim châm sốt thịt cua
Hải sâm đông cô sốt thịt cua
Hải sâm đông cô sốt dầu hàu
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MÓN HEO

MÓN LẨU

Hương cam sườn quí phi
Bacon cuộn nấm kim châm
Giò heo muối chiên giòn
Sườn chìa sốt Hàn Quốc
Sườn heo nướng BBQ Hàn Quốc &
nấm kim châm chiên
Heo sữa quay - bánh bao hấp
+ 1/2 con
+ nguyên con

Lẩu vương quốc nấm - mì hấp
Lẩu tôm Thái Lan - bún tươi
Lẩu hoa ngũ sắc - bún tươi
Lẩu hoa anh đào - mì hấp
Lẩu hải sản Thái Lan - bún tươi
Lẩu hải sản - mì hấp
Lẩu gà tiềm ớt hiểm - bún tươi
Lẩu cá tầm - mì somen
Lẩu hải sản kiểu Nhật - mì somen
Lẩu tôm càng Thái Lan - bún tươi

MÓN BÒ - ĐÀ ĐIỂU
Đà điểu nướng sốt BBQ Hàn Quốc
Đà điểu sốt cream nấm
Bò hầm đậu chick peas
Bò hầm rượu vang - bánh mì
Bò hầm tiêu xanh - bánh mì
Bò nấu trái vải - bánh mì
Bò nấu nho - bánh mì
Bò cuốn phô mai - bánh mì
Bò cuộn nấm kim châm
Bò Úc nấu rượu Porto - bánh mì
Sườn bò Mỹ BBQ Hàn Quốc - khoai tây
đút lò phô mai

CƠM - MÌ - BÚN - MIẾN
Cơm bát bửu hấp lá sen
Cơm chiên gà cá mặn
Cơm chiên hải vị kim sa
Cơm chiên hải sản Thái Lan
Cơm chiên hải sản XO
Cơm chiên thịt cua
Bún xào Singapore
Bún xào tam tơ
Mì spaghetti hải sản sốt cà
Mì xào hải sản sốt XO
Miến xào hải sản sốt XO

MÓN GÀ - VỊT - BỒ CÂU
Vịt hầm bát trân
Vịt tiềm bát bửu - mì hấp
Vịt quay kim linh - bánh bao chiên
Vịt xông trà - bánh bao chiên
Vịt nướng kim tiền - bánh bao
Gà cuộn phô mai thịt nguội sốt kem
Gà cuộn măng tươi & salami + sốt
Gà quay - bánh bao chiên
Gà nấu nho - bánh mì
Gà tiềm ngũ quả - mì
Gà tiềm vi cá
Bồ câu quay - bánh bao chiên
Bồ câu hầm yến

MÓN TRÁNG MIỆNG
Rau câu dừa
Bánh flan
Panna cotta
Nho Mỹ
Chè hạt sen long nhãn
Chè hạt sen bạch quả
Passion cheese cake
Chocolate cake
Mousse dâu/ táo/ xoài
Tiramisu
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