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VIETNAMESE LUNCH BUFFET 
KHAI VỊ  
 

Gỏi củ sen xá xíu  

Gỏi gà bắp cải  

Gỏi măng trúc tôm thịt  

Bánh bèo tôm cháy  

Bánh đúc đậu phộng non  

Bánh ít trần  

Bánh bột lọc lá chuối  

Bánh bèo thập cẩm  

Gỏi cuốn Sài Gòn  

Bánh ƣớt cuốn thịt nƣớng  

Cuốn cá nục hấp  

Bánh phồng – Bánh đa nƣớng 

Sushi rau củ ( 5 loại )  

Bắp Mỹ, cà chua bi  

Xà lách thập cẩm sốt dầu giấm  

Xà lách rau cải con – Cá mòi  

Xà lách trái cây  

Hến xúc  bánh đa nƣớng  

Bắp giò luộc – Rau Rừng – Bánh tráng muối 
 

MÓN NƢỚNG - HƢƠNG VỊ MIỀN BIỂN  

(KHU BẾP MỞ CÓ LÒ NƢỚNG) 

 

Gà nƣớng xiên  

Bạch tuộc nƣớng  

Sò vẹo nƣớng mọi  

Sò lá nƣớng mỡ hành  

Bò cuộn lá lốt nƣớng  

Chim cút nƣớng mật ong  

Chân gà nƣớng sa tế  

Lƣờn cá hồi nƣớng  

Đậu bắp nƣớng  
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Khoai lang nƣớng  

Bắp nƣớng  

MÓN NƢỚC LÈO HÈ PHỐ  
(Thay đổi hàng ngày) 

 

Bún chả cá Nha Trang  

 

MÓN NGON HÈ PHỐ  

(KHU BẾP MỞ CHIÊN) 

 

Chuối chiên  

Khoai lang chiên  

Chả giò chuối  

Rau củ tempura  

Nui áp chảo với trứng  

Bánh tráng trộn Sài Gòn  

Bánh khọt nhân tôm  

Bánh xèo tôm cháy  

 

HƢƠNG VỊ QUÊ NHÀ  

(MÓN ĐẶT CHAFFING) 
 

Súp đông cô gà xé  

Cháo trắng – Trứng vịt muối, thịt kho tiêu  

Canh khoai sọ tôm khô  

Rau muống xào tỏi  

Trứng chiên với bắp xào  

Cháo lòng kiểu Sài Gòn  

Canh hến thì là với mẻ 

Đậu hũ chiên xả ớt  

Ba rọi chiên nƣớc mắm  

Cá thu Nhật kho khế  

Cà dĩa xào ba chỉ  

Gà nấu ca-ry Thái – Bánh mỳ  

Cơm chiên kiểu Bông Sen  

Mỳ xào Phúc Kiến  

Cơm trắng  

Cơm gạo huyết rồng  

Xôi gà  

Xôi đậu xanh  
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Hột vịt lộn hấp ngải cứu  

Ốc lát hấp mẻ  

Ốc móng tay xào rau răm  

Ốc gạo hấp lá gừng  

 

BÁNH NGỌT  

(KHU TRÁNG MIỆNG) 

 

Bánh ngọt Âu  

Bánh ngọt Việt Nam  

 

CHÈ NGON BA MIỀN  

(KHU TRÁNG MIỆNG) 

 

Trái cây (07 loại)  

Chè bắp nƣớc cốt dừa 

Chè sâm bổ lƣợng 

Chè đậu đỏ kiểu Thái 

Chè thƣng 

Chè trôi nƣớc 

Tàu hũ nƣớc đƣờng & gừng  

Mủ trôm – mủ gòn – nha đam 

 Bánh lọt  – Sƣơng sáo –Hạt é  

 

NƢỚC UỐNG  
 

 

Nƣớc sâm  

Trà Đá  

 
  


