
Soup hải sản trà xanh   

Soup gà tàu hũ hương gấc

Soup Phượng Hoàng tứ vị 

Soup sơn hào hải vị

Soup nấm sò điệp hoa đậu biếc

Soup bò sợi artiso 

Soup hải sản phát tài

Soup tuyết nhĩ cua gà

Soup hải sản Tứ Xuyên

Soup hải sản tóc tiên

Soup sườn đông trùng thảo 

Soup sò điệp hải sâm

Soup hải sản rong biển

Soup gà trùng thảo hoa

Soup bào ngư Tây Thi

Soup vi cá Grand Palace

Soup bào ngư vi cá uyên ương

Soup hải sản tuyết cua

Tôm càng lóng xóc tỏi ớt  

Tôm càng lóng hấp tỏi Lý sơn

Tôm hấp nước dừa

Tôm rang muối Hồng Kông

Tôm hấp miso mè 

Tôm sốt gạch cua

Tôm sú xóc tỏi

Tôm sú rang kiểu Thái Lan

Tôm sú rang kiểu Mã Lai

Croissant trứng muối

Quý khách vui lòng chọn tối thiểu 6 món ( 5 món chính và 1 món tráng miệng)
Bánh mặn khai vị & món ăn kèm không tính là 1 món chính

Bánh bắp hải sản

Pu� bacon & corn
Pate chaud 
Croissant cheese
Danish ham & cheese rolls

Chả thanh cua Nhật sốt bào ngư 

Chả tôm Thái Lan

Chả ếch nướng mỡ chài 
  Grand Palace
Chả giò hải sản sốt tỏi đen 
  Grand Palace

Chả giò Grand Palace

Salad hải sản kiểu Nhật

Salad hải sản trái cây sốt 
    tomyum kiểu Thái

Chả giò Thái Lan

Salad sò điệp yogurt trứng muối 

Salad gà quay    

Gỏi mực kiểu Thái

Gỏi bưởi tôm chiên giòn

Gỏi hải sản thốt nốt

Gỏi hải sản rong biển Thái Lan 

Gỏi tôm Thái Tây Thi

Gỏi ngó sen tôm thịt

Gỏi củ hũ dừa tôm thịt

Gỏi củ hũ dừa tôm càng sò điệp

Mực chiên giòn sốt 
 Chimichurri Mayo   
Nấm mỡ hải sản sốt bào ngư

Mực chiên giòn sốt 
 Mango Habanero

  

Mực viên bao trứng muối

Mực viên chiên xù sốt xoài  

Mực chiên giòn

Mực ống sốt Sinh Khương

Mực ống tiêu lốt Phú Quốc 

Cá hồi trái cây sốt 
 mayonnaise mustard 

Tôm sú cocktail 

Bacon cuộn khoai tây Mỹ 
 nướng sốt BBQ Hàn Quốc
Khoai tây Mỹ hải sản đút lò
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BÁNH MẶN KHAI VỊ

THỰC ĐƠN CHỌN MÓN

KHAI VỊ 02 MÓN ( Vui lòng chọn 02 món)
MÓN SOUP

MÓN TÔM



Tôm càng nướng phô mai

Tôm càng sốt Thượng Hải

Tôm càng sốt 
 Singapore - Bánh Bao

Tôm sú sốt chanh dây

Tôm sú sốt mayonnaise

Tôm sú hoàng kim

Tôm càng rang muối / rang tỏi

Tôm càng hoàng kim

Đà điểu nướng sốt BBQ Hàn Quốc
  - Khoai tây

Bò hầm sốt cà ri Nhật - Bánh mì 

Bò Úc sốt tiêu đen - Khoai tây

Bò Úc cháy tỏi đặc biệt - Khoai tây 

Bò hầm sốt shoyu - Bánh mì

Bò hầm hoisin - Bánh mì

Bò hầm hạt dẻ & nho khô
  - Bánh mì

Bò hầm đậu chickpeas - Bánh mì

Bò hầm rượu vang - Bánh mì 

Bò hầm tiêu xanh - Bánh mì

Bò cuộn nấm kim châm

Sườn bò Mỹ BBQ Hàn Quốc
       - Khoai tây đút lò phô mai  

Sườn bò Mỹ sốt chili garlic

Sườn bò Mỹ BBQ - Khoai tây

Sườn bò Mỹ nướng sốt
 Đại Hàn - Khoai tây

Sườn bò Mỹ sốt tiêu đỏ - Bánh mì

Bò Mỹ rib eye nướng than hồng
  - Khoai tây

Bò Úc hầm táo đỏ - Bánh mì 

Bò Úc nấu rượu Porto - Bánh mì

Bắp bò Úc hầm nấm hương Tru�e
  - Bánh mì
Sườn cừu New Zealand
 sốt tiêu xanh - Khoai tây

Bò hầm đậu ngự - Bánh mì
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MÓN CUA

MÓN BÒ - ĐÀ ĐIỂU

Càng cua sốt hải sản X.O

Cua lột hoàng kim 

Cua lột sốt chanh dây

Cua lột rang muối Hồng Kông

Cua lột đút lò phô mai 

Càng cua chiên giòn sốt tartar 

Sườn BBQ sốt cay

Sườn BBQ sốt mè Grand Palace

Hương cam sườn Quý Phi

Sườn non giòn xóc tỏi ớt
 kiểu Grand Palace

MÓN CÁ

MÓN HEO

Cá chẽm chiên giòn sốt mơ Tây Bắc

Cá bớp đút lò với nấm  

Cá bớp đút lò sốt Teriyaki

Cá chẽm chiên giòn sốt 
 harissa mayonnaise 

Cá chẽm sốt xí muội

Cá chẽm phi lê sốt bơ chanh

Cá cuộn bacon đút lò sốt BBQ
  mật ong
Cá chẽm chưng Triều Châu

Cá chẽm sốt chanh dây

Cá chẽm phi lê cuộn măng hoa

Cá bớp hấp sốt xì dầu đặc biệt

Cá hồi phi lê nướng phô mai

Cá hồi áo chảo sốt bơ cam
 - Green salad

Cá hồi hấp tam sắc sốt
 thượng hạng

Cá hồi sốt tương hải sản

Cá tầm phi lê nướng phô mai

Cá tầm phi lê hấp Hồng Kông

Cá tầm đút lò sốt Metazaky 

Cá bống mú hấp Hồng Kông

Cá bống mú sốt chua ngọt
 - Green salad

Cá chình hấp tàu xì Hồng Kông

Cá tuyết đút lò Miso sả

Cá tầm cuộn nấm kim châm
 sốt xì dầu

          



Sườn hấp tàu xì kiểu Hồng Kông 

Giò heo hầm tóc tiên

Giò heo muối chiên giòn - Kim chi

Sườn BBQ tẩm gia vị kiểu Mỹ

Sườn heo nướng BBQ Hàn Quốc
 & nấm kim châm chiên

Heo sữa quay - Bánh bao hấp
 + 1/2 con
 + nguyên con
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MÓN GÀ - VỊT - BỒ CÂU

Ức vịt quay sốt dâu 

Ức vịt sốt rượu Porto

Vịt quay Vân Đình
 - Bánh bao chiên

Vịt tiềm bát bửu - Mì hấp

Vịt quay sốt hạt Tùng tử
 - Bánh bao chiên

Vịt quay kim linh - Bánh bao chiên

Gà hầm ngưu bàng - Mì Hấp

Gà đút lò sốt shoyu kiểu Hawai 

Gà hấp xì dầu kiểu Hồng Kông 

Gà đồi quay lu gia vị Mỹ
 - Xôi chiên
Gà quay Hồng Kông 
 - Bánh bao chiên

Gà đút lò Teriyaki 

Gà quay lá É trắng

Cơm chiên hải sản sa tế măng tây

Cơm chiên hải sản Quinoa sa tế

Cơm chiên gà quay lá é 

Cơm chiên bào ngư  

Cơm chiên cá tuyết X.O 

Cơm chiên hải sản tương X.O

Bún xào Singapore

Mì Udon gà kiểu Hàn Quốc 

Mì xào thượng hạng gà quay

Mì Udon gà Kung-Pao

CƠM - MÌ - BÙN - MIẾN

Gà hấp sứa ủ lá sen

Gà tiềm ngũ quả - Mì sợi

Gà tiềm vi cá 

Bồ câu uyên ương

Bồ câu quay - Bánh bao chiên

Bồ câu hầm yến

          Cơm chiên hải sản Thái Lan

Cải Hồng Kông sốt dầu hàu

Cải Hồng Kông chưng tương X.O

Cải rổ sốt X.O

Nấm đông cô sốt thượng hạng

Cải ngồng xào tỏi

Cải rổ hải sâm gân nai hầm X.O

MÓN ĂN KÈM

          

Lẩu hải sản cua đồng - Bún tươi

Lẩu hải sản sa tế - Bún tươi

Lẩu trái cây thượng hạng - Mì hấp

Lẩu hải sản rong biển - Mì hấp

Lẩu cá bớp nấu măng chua
  - Bún tươi

Lẩu vương quốc nấm - Mì hấp

Lẩu tôm Thái Lan - Bún tươi

Lẩu hải sản Thái Lan - Bún tươi

Lẩu gà tiềm ớt hiểm - Bún tươi

Lẩu hải sản - Mì hấp

Lẩu cá chuỗi ngọc nấu sa tế 
 kiểu Thái - Bún tươi

Lẩu cá tầm - Mì somen

Lẩu hải sản kiểu Nhật - Mì somen

Lẩu tôm càng Thái Lan - Bún tươi

MÓN LẨU
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Cream cheese mousse

Panna cotta gấc

Rau câu dừa

Rau câu kiwi hạt chia

Chè thốt nốt đường phèn

Mousse chanh muối

Panna cotta chanh dây

Passion fruit layer cake

Pandan layer with red bean cake

Nho Mỹ

Chè hạt sen long nhãn

Chè khúc bạch

Passion cheese cake 

Mousse dâu/ táo/ xoài

Tiramisu

MÓN TRÁNG MIỆNG

          Sweet love

Chương trình áp dụng từ  01.04.2019 đến 31.03.2020

Gói 1:   Tiger chai lớn            Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    700.000đ/bàn
Gói 2:   Tiger chai nhỏ          Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    700.000đ/bàn
Gói 3:    Tiger lon              Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)   850.000đ/bàn
Gói 4:    Heineken chai            Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)   750.000đ/bàn
Gói 5:    Heineken lon             Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    900.000đ/bàn
Gói 6:    Sapporo chai             Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)   550.000đ/bàn
Gói 7:    Sapporo lon               Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    900.000đ/bàn
Gói 8:   Beck’s chai                Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    550.000đ/bàn
Gói 9:    Singha lon                  Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    800.000đ/bàn

Gói 10:    Budweiser chai            + Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    800.000đ/bàn

Gói 11:    Budweiser lon          + Coca Cola (1.5l) + Aqua�na (1.5l)    900.000đ/bàn

+
+
+
+
+
+
+
+
+

THỨC UỐNG TRỌN GÓI TRONG 2.5 GIỜ


