THỰC ĐƠN CHỌN MÓN
440,000 VND/KHÁCH
SELECTING MENU WITH 440,000 VND/PAX
(Áp dụng cho 6 khách trở lên – for 6 pax at least)
Quý khách chọn mỗi danh mục một món trên các danh mục của thực đơn
(Please select 1 dish in each folder for your menu)
KHAI VỊ - APPETIZER
 Gỏi nấm tổng hợp, lụi sả, tôm cuộn
(Mushroom salad, pasted grilled pork, wrapped shrimp)
 Bò tái chanh, nem hải sản, mực rang sả
(Beef in raw with onion, seafood spring-roll, roasted squid with lemongrass)
 Vả trộn tôm thịt, ram Huế, bò nướng lá lốt
(Fig with shrimp and pork salad, spring-roll in Hue style, grilled beef with La
Lot leaf)
MÓN SÚP - SOUP
 Súp cua gạch, hạt sen
(Crab meat soup, lotus)
 Súp tôm gà bắp non
(Chicken and shrimp with baby corn soup)
 Súp tứ vị (Cua, tôm, hạt sen, nấm)
(Four flavors: crab, shrimp, lotus and mushroom)
HẢI SẢN - SEAFOOD
 Tôm sú (hấp, sốt chanh dây…), trái cây
(Steamed Tiger prawn or grilled tiger prawn with passion sauce)
 Cá dìa hấp ngũ vị
(Steamed fish with five spices)
 Chình nướng nghệ, nộm xoài cát
(Grilled eel with turmeric, green papaya salad)
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MÓN ĐẶC SẢN – SPECIALITY
 Bánh Huế (bèo, nậm, lọc, ram ít)
(Traditional rice cake)
 Heo bản gói giấy bạc hấp, cải xanh
(Steamed pork with bok-choy)
 Gà kiến nướng mật ong
(Grilled chicken with honey)
CƠM – XÔI
STEAMED RICE – STEAMED STICKY RICE
 Cơm trộn heo quay, tôm chấy, dưa leo
(Steamed rice with shredded shrimp and cucumber)
 Cơm chiên thập cẩm
(Mix fried rice)
 Xôi đậu xanh dừa
(Steamed sticky rice with mung bean and coconut)
TRÁNG MIỆNG - DESSERT





Trái cây 3 loại (Fresh fruit)
Chè Huế (Sweet soup)
Kem Flan (Flan/ Caramel)
Sữa chua (Yoghurt)

Xin cảm ơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Thank you so much. Glad to be of service.
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