THỰC ĐƠN CHỌN MÓN
550,000 VND/KHÁCH
SELECTING MENU WITH 550,000 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
 Mực trộn thanh trà (bưởi xanh), tôm rế khoai môn, bò lá lốt
(Shredded squid with pomelo, shrimp and taro spring-roll, grilled beef with La
Lot leaf)
 Gỏi bò hoa chuối, tôm viên tuyết hoa, lụi sả
(Banana flower with beef salad, crispy ball (shrimp with pork), pasted pork)
 Vả trộn tôm thịt, bò cuộn phô mai, nem hải sản
(Fig with shrimp and pork salad, wrapped beef with cheddar cheese, seafood
spring-roll)
MÓN SÚP - SOUP
 Y phủ hoành thánh (Wonton soup)
 Súp cua trứng (Crab meat soup)
 Súp măng cua hạt sen (Crab meat with lotus)
HẢI SẢN - SEAFOOD
 Mực một nắng, trái cây
(Grilled squid with fruit sauce)
 Cá nâu hấp mồng tơi
(Steamed fish with spinach)
 Cá hồi nướng, mù tạc, rong biển
(Grilled salmon with seaweed and wasabi)
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MÓN ĐẶC SẢN- SPECIALITY
 Bánh lá, chả tôm
(Traditional rice cake with pasted shrimp)
 Dê leo núi (hấp, phay)
(Steamed goat)
 Gà ác tiềm thảo quả
(Braised black chicken with cardamom)
MÓN CƠM – XÔI
STEAMED RICE – STEAMED STICKY RICE
 Cơm Huế
(Traditional steamed rice)
 Cơm chiên ngũ vị
(Fried rice in five flavors)
 Xôi bắp non, đậu ngự, tôm chấy, chà bông
(Steamed sticky rice with royal bean, shredded shrimp and shredded pork)
 Xôi gói lá dong
(Steamed sticky rice in leaf)
TRÁNG MIỆNG - DESSERT
 Trái cây theo mùa
(Tropical fruit)
 Chè Huế
(Sweet soup)
 Kem Flan sữa tươi
(Flan/ caramel)
 Nho mỹ
(Grape)

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