THỰC ĐƠN TỰ CHỌN BÀN 10 KHÁCH
(Áp dụng từ 01/10/2017 đến 31/03/2018)

KHAI VỊ
Khai vị 01 món
Khai vị 03 món
Chả giò cua bể
Chả giò tôm
Chả giò mực
Chả giò rong biển hải vị
Chả giò Golf
Chả mực Hạ Long
Salad thịt bò Úc
Salad ức vịt xông khói
Tôm tempura
Mực tempura
Gỏi ngó sen tôm thịt
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt
Gỏi bò bóp thấu
Gỏi ngó sen tôm gà
Gỏi tiến vua tôm thịt
Gà xé phay
Gỏi nấm hải sản
Gỏi mực nướng chanh dây
Gỏi hải sản Thái Lan
Gỏi bưởi tôm thịt
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KHAI VỊ ĐẶC BIỆT
Gỏi sò mai - hải sản
Gỏi giòn Long Biên Palace đặc biệt
Hàu Nhật tempura
Hàu Nhật rang muối Hong Kong
Mực một nắng chiên nước mắm
SÚP
Súp gà xé nấm hương
Súp nấm kim châm
Súp bắp cua hải sản
Súp măng tây cua hải sản
Súp rong biển hải sản
Súp hải sản nấm đông cô Nhật
Súp hải sâm cồi sò điệp
Súp sơn hào hải vị
Súp bào ngư nấm đông cô Nhật
Súp vi cá thượng canh
Súp vi cá nấm đông cô Nhật
Súp bào ngư hải sâm
Súp bào ngư vi cá
Gà ác tiềm thuốc bắc
Bồ câu tiềm thuốc bắc
Súp hải sâm càng cua
Đuôi bò tiềm thuốc bắc
Gà ác hầm sâm Hàn Quốc
Ba ba tiềm thuốc bắc
Bồ câu hầm sâm Hàn Quốc
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TÔM
Tôm sú cuộn bacon
Tôm sú nướng muối ớt
Tôm sú hấp nước dừa/ hấp bia
Tôm sú om sả
Tôm sú bung muối
Tôm sú hoàng kim
Tôm sú rang Mã Lai
Tôm sú rang muối kiểu Thái
Tôm sú rang muối Hong Kong
Tôm sú sốt XO
Tôm càng hấp bia
Tôm càng nước dừa
Tôm càng nướng muối ớt
Tôm càng đút lò phô mai
Tôm càng rang muối Hong Kong
CUA LỘT ăn kèm salad dầu giấm
Cua lột rang muối kiểu Thái
Cua lột rang Mã Lai
Cua lột hoàng kim
Cua lột chiên sốt kem phô mai
MỰC
Mực sữa cuộn tôm
Mực ống hấp hành gừng
Mực ống chiên xù sốt cam
Mực ống hấp nấm đông cô Nhật
Vẹm xanh Newzealand đút lò phô mai
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Mực ống nướng sốt Teriyaki
CÁ CHÌNH
Cá chình nướng muối ớt
Cá chình nướng sốt Kochuchan
Cá chình nướng sốt Teriyaki
CÁ BỐNG MÚ
Cá bống mú hấp Hong Kong
Cá bống mú hấp bông hẹ
Cá bống mú hấp nấm đông cô Nhật
Cá bống mú chưng tương
Cá bống mú hấp măng tây tươi
CÁ TẦM
Cá tầm nướng muối ớt
Cá tầm hấp Hong Kong
Cá tầm hấp bông hẹ
Cá tầm rang Mã Lai
Cá tầm hấp nấm đông cô Nhật
Cá tầm hấp măng tây tươi
Cá tầm hấp tam tơ
CÁ LĂNG
Cá lăng nướng muối ớt
Cá lăng nướng sốt Kochuchan
CÁ CHẼM
Cá chẽm chiên giòn sốt vị cay
Cá chẽm sốt chua ngọt
Cá chẽm xốt chanh dây
Cá chẽm sốt bơ chanh
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Filet cá chẽm sốt Tarta + salad dầu giấm
Filet cá chẽm cuộn bacon + salad dầu giấm
FILET CÁ HỒI
Filet cá hồi nướng kiểu Nhật
Filet cá hồi nướng sốt bơ chanh
GÀ TA - VỊT
Gà ta quay Hong Kong
Gà ta nướng muối ớt
Gà ta nướng mật ong
Gà ta hấp lá chanh
Gà ta hấp hành hương
Gà ta nướng sốt BBQ
Gà ta nướng lá mắc mật
Gà ta hấp nấm hương cải thìa
Gà ta bao quản
Gà ta hấp nấm thập cẩm
Vịt quay
Phi lê vịt xiêm nướng riềng mẻ
Vịt hấp sâm bổ lượng - bánh bao
Gà H'mông nướng ngũ vị - bánh bao
Gà H'mông nướng muối ớt - bánh bao
Bồ câu quay
Bồ câu rôty
ĐÀ ĐIỂU
Phi lê đà điểu hầm khoai tây
Phi lê đà điểu steak xốt tiêu xanh
Phi lê đà điểu steak xốt nấm nút
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Phi lê đà điểu nướng xốt vang Merlot
Phi lê đà điểu nướng mật ong + ăn kèm salad dầu giấm
BÊ - BÒ
Bắp bò xốt tiêu xanh - bánh mì
Bắp bò nấu nấm hương Bắc - bánh mì
Bắp bò nấu vang Merlot - bánh mì
Bắp bò xốt cam - bánh mì
Bắp bò nấu xốt măng tây tươi - bánh mì
Bò nấu đốp - bánh mì
Thăn bò úc nướng xốt vang Merlot
Thăn bò úc nướng xốt nấm nút
Thăn bò úc nướng xốt tiêu xanh
Bê nấu nị
Bê nấu rượu vang Merlot - bánh mì
HEO
Heo rừng xào lăn - bánh mì
Heo rừng hấp thố
Sườn chìa nướng sốt kinh đô
Sườn chìa nướng sốt Kochuchan - Kimchi
Sườn chìa nướng mật ong
Sườn chìa nướng hương thảo mộc - salad dầu giấm
Chân giò hầm hải sâm
Heo mán nướng riềng mẻ
Heo sữa quay
RAU - LAGHIM
Ngồng tỏi xốt gân nai
Ngồng tỏi xốt hải sản
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Ngồng tỏi xốt bò Úc
Nấm thập cẩm xốt hải sản
Laghim xốt gân nai
Laghim xốt hải sản
Laghim đông cô Nhật xốt vẹm xanh
Laghim đông cô Nhật xốt hải sâm đen
Laghim sốt hải vị
Laghim sốt bào ngư
Cải rổ nấm đông cô xốt cua
Cải rổ nấm đông cô hải vị
LẨU
Lẩu giò heo bát bửu + mì tươi
Lẩu cua đồng nội - bún tươi
Lẩu nấm gà ta - mì
Lẩu nấm gà kiểu Nhật - mì udon
Lẩu gà chọi hầm sả
Lẩu cá lăng nấu măng chua- bún tươi
Lẩu cá tầm nấu riêu - bún tươi
Lẩu cá tầm nấu măng chua - bún tươi
Lẩu cá chép giòn nấu riêu - bún tươi
Lẩu thái cá bớp - bún tươi
Lẩu cá bống mú nấu riêu - bún tươi
Lẩu cá chình hầm sả
Lẩu thái nấm hải sản + bún tươi
Lẩu hải sản Hàn Quốc - mì ramen
Lẩu sườn dê - bánh phở
Lẩu nhật thăn bò
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Lẩu riêu cua thịt - bún
Lẩu cua thịt cà mau
Lẩu ghẹ nấu bầu
CƠM - MÌ - MIẾN
Cơm chiên dương châu
Cơm chiên hải sản Mã Lai
Cơm chiên hải sản cá mặn
Miến xào hải sản
Miến xào lươn cua
Miến xào cua thịt
XÔI - BÁNH ĂN KÈM
Bánh bao chiên
Bánh khoai tây chiên xù
Bánh bắp
Xôi chiên
Xôi gấc
Xôi đậu xanh
Xôi lá cẩm
Xôi gấc hạt sen
Xôi bồ câu
Xôi le le
TRÁNG MIỆNG
Dưa hấu
Nhãn Thái
Nhãn xuồng
Trái cây thập cẩm
Bưởi năm roi
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Bươi da xanh
Nho Mỹ
Rau câu dừa
Rau câu nhãn nhục thạch dừa
Rau câu trái cây
Bánh phu thê
Bánh chanh dây
Bánh brownie
Bánh kiwi
Bánh dâu tây
Bánh tiramisu cổ điển
Bánh mouse xoài
Bánh mouse mâm xôi
Bánh tiramisu trà xanh
Chè hạt sen nhãn nhục
Chè hạt sen tuyết nhĩ
Chè khúc bạch trái cây
Sầu riêng chiên
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