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SET MENU BÀN TRÒN 10 KHÁCH

SETMENU 1:

SETMENU 2:

Súp rong biển hải sản

Gỏi ngó sen tôm thịt

Gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Chả giò mực

Gà ta nướng muối ớt

Gà ta nướng muối ớt

Laghim đông cô Nhật xốt vẹm xanh

Laghim xốt gân nai

Heo rừng xào lăn - bánh mì

Bắp bò nấu vang Merlot - bánh mì

Cơm chiên hải sản Mã Lai

Lẩu cá Lăng nấu măng chua - bún tươi

Dưa hấu

Trái cây thập cẩm

SETMENU 3:

SETMENU 4:

Gỏi bò bóp thấu

Súp nấm kim châm

Chả giò Golf

Gỏi tiến vua tôm thịt

Tôm sú hấp bia

Mực ống nướng xốt Teriyaki

Ngồng tỏi xốt gân nai

Ngồng tỏi xốt gân nai

Gà ta hấp lá chanh

Gà ta bao quảng

Lẩu cua đồng nội - bún tươi

Lẩu ĉái nấm hải sản - bún tươi

Rau câu dừa

Bánh chanh dây

SETMENU 5:

SETMENU 6:

Súp rong biển hải sản

Gỏi giòn Long Biên Palace Đặc Biệt

Gỏi mực nướng chanh dây

Mực ống hấp hành gừng

Cá chẽm chiên giòn xốt vị cay

Cua lột rang Mã Lai

Laghim đông cô Nhật xốt hải sâm đen

Nấm thập cẩm xốt hải sản

Bắp bò xốt cam - bánh mì

Bê nấu nị - bánh mì

Lẩu nấm gà kiểu Nhật - mì Udon

Miến xào hải sản

Chè hạt sen nhãn nhục

Nhãn cái
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SETMENU 7:

SETMENU 8:

Gỏi sò mai hải sản

Chả giò cua bể

Cá Chẽm xốt chua ngọt

Tôm tempura

Gà ta hấp nấm hương cải thìa

Phi lê cá chẽm cuộn bacon - salad

Ngồng tỏi xốt hải sản

Laghim xốt bào ngư

Sườn chìa nướng mật ong

Heo rừng hấp thố

Miến xào cua thịt

Lẩu gà chọi hầm sả - bún tươi

Rau câu nhãn nhục thạch dừa

Bánh phu thê

SETMENU 9:

SETMENU 10:

Súp gà xé nấm hương

Súp hải sâm càng cua

Tôm sú bung muối

Cá Bống mú hấp Hong Kong

Cá Tầm rang Mã Lai

Gà ta hấp nấm thập cẩm

Cải rổ nấm đông cô hải vị

Laghim xốt hải vị

Heo mán nướng riềng mẻ - bánh bao chiên

Phi lê Đà Điểu nướng mật ong - salad

Lẩu Nhật thăn bò - mì Udon

Lẩu hải sản Hàn Quốc - mì Ramen

Bánh Tiramisu

Nho Mỹ

SETMENU 11:

SETMENU 12:

Súp sơn hào hải vị

Bồ câu hầm sâm Hàn Quốc

Tôm càng hấp bia

Tôm sú xốt X.O

Phi lê cá hồi nướng kiểu Nhật

Cua lột rang muối kiểu ĉái

Cải rổ nấm đông cô xốt cua

Ngồng tỏi xốt bò Úc

Heo sữa quay - bánh bao chiên

Phi lê Đà Điểu hầm khoai tây - bánh mì

Lẩu nấm gà - mì

Lẩu cua thịt cà mau - bún tươi

Bưởi da xanh

Chè khúc bạch trái cây
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