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Paris 
Quý Phái 

THỰC ĐƠN 1



KHAI VỊ - HORS D'ŒUVRE
Salat phô mai tươi, cà chua Sherry, dầu Oliu,

quế tây phong cách Ý, bánh mì
Insalata caprese fresh mozzarella, tomatoes, and sweet basil,

seasoned with  olive oil, paired with arugula

Salat thăn bò nướng, phô mai tươi ý,
Dầu Oliu, giấm đen Balsamico, bánh mì

Salad with steak, italian hard cheese,
balsamico dressing, bánh mì baguette pháp.

CANH - POTAGE
Canh cà chua, rượu thơm Sherry,

hương vị quế tây, kem tươi, bánh phô mai
Tomato soup, sherry, basil, whipped cream, cheesecake

Súp khoai tây phong cách Đức, vị nghệ tây,
ruột bánh mì nướng giòn, kem chua

Potato soup german style, saffron flavor, bread croutons, cream fresh

HẢI SẢN - POISSON
Tôm càng hấp chanh bơ rau theo mùa, cơm gạo tím

Steamed lobster with lemon butter sauce nutritious rice, easonal vegetables, 

Tôm sú nướng bơ chanh, sốt rượu vang trắng (tôm sú lớn)
grilled prawns with  lemon juice refined with a light white wine sauce

MÓN CHÍNH - PIÈCE DE RÉSISTANC
Thăn bò Úc nướng muối tiêu, sốt táo rượu vang chát,

khoai tây hạnh nhân, cà rốt non
Beef tenderloin with apple red wine sauce, almond potatoes, baby carrots

Ức vịt Pháp nướng táo sốt xương hầm
vị rượu quế nụ cải Brussel, bánh khoai tây nghiền

(Giá 2 món này có chênh lệch nhiều)
Grilled duck breast with apple, cinnamon red wine sauce,

brussels sprouts, mashed potato cake

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Kem Vani bao Socola đốt rượu Jamaica

Chocolate balls with vanilla ice cream filling flambéed with jamaica rum

Tiramisu tan chảy
Tramisu lava

THỰC ĐƠN  PARIS  QUÝ PHÁI 
945.000 /khách



Roma
Sang Trọng

THỰC ĐƠN 2



THỰC ĐƠN ROMA SANG TRỌNG
695.000 /khách

KHAI VỊ - HORS D'ŒUVRE
Salat mùa thu, trứng chần, thịt hông khói chiên giòn
giấm Balsamico, dầu O liu, giỏ khoai tây chiên giòn

Fall salad, poached eggs, crispy bacon
Balsamic vinegar, olive oil, basket of crispy chips

Ức vịt Pháp nướng cỏ xạ hương, sốt Balsamico
hạt lựu tươi, bao khoai tây nướng dầu Oliu
Thyme duck breast with Balsamico dressing, 

 fresh pomegranate seeds, covere in olive oil baked potatoes

CANH – POTAGE
Súp khoai tây phong cách Đức, vị nghệ tây,

 ruột bánh mì nướng giòn, kem chua
Potato soup German style, saffron flavor, croutons, cream fresh

Súp táo mùa đông vị gừng, thịt hông khói,
bánh mì chiên giòn

Winter apple soup with ginger flavor, bacon, bread croutons

HẢI SẢN - POISSON
Cá hồi nướng phủ bánh khoai tây chiên giòn, 

sốt kem  wasabi
 Rösti potatoes with cucumber noodles and fried salmon, wasabi cream

Cá Tuyết Đại Tây Dương nướng chanh,
sốt cần tây, cà chua áp chảo, khoai tây nghiền 

Atlantic cod grilled with lemon, sauce Celery, sauteed tomatoes, mashed potatoes

MÓN CHÍNH - PIÈCE DE RÉSISTANC
Ức vịt nướng táo, bánh khoai tây nghiền

rau cải Brussel, sốt rượu quế
Grilled duck breast with apple, mashed potato cake Brussels sprouts, cinnamon red wine sauce

Ức gà Pháp cuộn Jambon và phô mai,
bao bột bánh mì chiên giòn

Chicken Cordon Blue

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Kem dừa  mỹ vị Ngư Long 
Coconut ice cream fine dining

Tiramisu tan chảy
Tramisu lava



Munich

THỰC ĐƠN 3



THỰC ĐƠN MUNICH QUYẾN RŨ
595.000 /khách

KHAI VỊ  - HORS D'ŒUVRE
Ức vịt nướng cỏ xạ hương bao khoai tây nướng dầu ô liu,

hạt lựu tươi, sốt Balsamico
 Thyme duck breast covered with in olive oil baked potatoes,

fresh pomegranate seeds Balsamico

Salat phô mai tươi dầu Oliu, cà chua Sherry, rau Arugula
quế tây phong cách Ý, bánh mì bơ

Insalata Caprese Fresh mozzarella with olive oil
 tomatoes, sweet basil, arugula, bread

CANH - POTAGE
Súp táo mùa đông vị gừng, thịt hông khói, bánh mì chiên giòn

Winter apple soup with ginger flavor, bacon, bread croutons

Canh cà chua, rượu thơm sherry, hương vị quế tây, 
kem tươi, bánh phô mai

Tomato soup, sherry, basil, whipped cream, cheesecake

HẢI SẢN - POISSON
Tôm sú chiên bơ chanh, rau tươi hạt lựu, cơm Risoto Ý

trộn phô mai Mozarella, gia vị sốt Pesto
Fried tiger prawns with lemon butter, fresh vegetables, Italian Risoto 

mixed with Mozarella cheese, pesto sauce

Salat cá ngừ phong cách Nizza
sốt yogurt, trái Oliu muối, trứng luộc, bánh mì Pháp

Nice salad with yogurt dressing

MÓN CHÍNH - PIÈCE DE RÉSISTANC
Ức gà Pháp nướng phô mai bao thịt hông khói,

Khoai tây nghiền, rau tươi, sốt Cognac
Grilled French chicken breast with cheese and bacon,

Mashed potatoes, fresh vegetables, cognac sauce

Thăn heo bao bột bánh mì chiên giòn, khoai tây chiên
Pork schnitzel and fried potatoes

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Tiramisu tan chảy

Tiramisu lava

Kem dừa mỹ vị Ngư Long 
Coconut ice cream fine dining



SET 1: 250.000
SOUP SOUP - STARTED

1. Súp hải sản ngũ sắc
2. Súp gà xé nấm
3. Súp cua tứ sắc

KHAI VỊ - HORS D'ŒUVRE
1. Gỏi bò Úc rau theo mùa

2. Gỏi gà rau răm
3. Chả giò tôm thịt

MÓN CHÍNH 1 - PIÈCE DE RÉSISTANC 1
1. Cơm chiên tương ớt Sambal cay nhẹ, phủ phô mai

2. Mì xào hải sản phong cách Thượng Hải
3. Bún gạo xào hải sản phong cách Singapore

MÓN CHÍNH 2 - PIÈCE DE RÉSISTANC 2
1. Gà ta nướng lá chanh

2. Sườn heo Mỹ xào chua ngọt bánh bao chiên
3. Dựng heo tiềm thuốc bắc bánh mì

LẨU - HOTPOT
1. Lẩu Tomyum cá điêu hồng phong cách Thái Lan

2. Lẩu cá với chả cá thác lác, khổ qua
3. Lẩu cá chép chua cay

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
1. Rau câu trái cây

2. Trái cây tươi
3. Chè khúc bạch



SET 2: 300.000
SOUP - STARTED

1. Súp cua rong biển Tóc Tiên
2. Súp cá ngô non

3. Súp ghẹ mộc nhĩ tuyết

KHAI VỊ - HORS D'ŒUVRE
1. Gỏi mực phong cách Thái Lan

2. Gỏi củ hủ dừa tôm thịt
3. Tôm chiên bách hoa

MÓN CHÍNH 1 - PIÈCE DE RÉSISTANC 1
1. Cơm chiên thịt nguội phong cách Hong Kong

2. Hủ tiều xào hài sản Pad Thai, phong cách Thái Lan
3. Bánh phở áp chảo bò Úc

MÓN CHÍNH 2 - PIÈCE DE RÉSISTANC 2
1. Cá Tuyết hấp Hong kong

2. Bò lúc lắc khoai tây múi cau chiên giòn
3. Gà hấp rượu vang Pháp

LẨU - HOTPOT
1. Lẩu Tomyum hải sản chua cay phong cách Thái Lan

2. Lẩu ngót cá tiểu ngọc (cá chép Âu Châu)
3. Lẩu tôm sú chua cay

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
1. Rau câu trái cây

2. Trái cây tươi
3. Chè khúc bạch



SET 3: 350.000
SOUP - STARTED

1. Súp hải sản bông cải Đà Lạt
2. Cá hồi Na Uy rong biển

3. Súp tôm nõn đậu Hà Lan

KHAI VỊ - HORS D'ŒUVRE
1. Khai vị Tứ quý (Bò nướng lá lốt - Chả cá Ngư long

Tôm sú lăn dừa - Gỏi hải sản đu đủ Thái)
2. Gỏi sò điệp rau tiến vua

3. Khai vị Nhị vị (Tôm sú lăn dừa - Chả cá Ngư long)

MÓN CHÍNH 1 - PIÈCE DE RÉSISTANC 1
1. Cua thịt Cà Mau nấu cà ri Thái, bánh mì Pháp

2. Cơm chiên hải sản bó lá sen
3. Tôm sú hấp rượu vang Pháp

MÓN CHÍNH 2 - PIÈCE DE RÉSISTANC 2
1. Mì giòn hải sản phong cách Hong Kong

2. Bắp bò hoa hầm tiêu xanh rượu vang, bánh mì Pháp
3. Miến xào gà quay

LẨU - HOTPOT
1. Lẩu gà ta xối dầu, tiềm ớt khô

2. Lẩu Tomyum cá Lăng nguyên con
3. Lẩu cua đồng chua cay

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
1. Rau câu trái cây

2. Trái cây tươi
3. Chè khúc bạch



SET 4 VIP:  400.000
SOUP - STARTED

1. Súp tôm sú  măng tây non
2. Súp cá Tuyết thanh cua
3. Súp cá chép giòn thì là

KHAI VỊ - HORS D'ŒUVRE
1. Khai vị Tam sắc (Mực chiên giòn bao muối rang gia vị

Chả cá thác lác Tod Mun Pla phong cách Thái Lan
Ức gà chiên phô mai cuộn thịt nguội)

2. Gỏi thăn bò Úc
3. Gỏi mực vị cay nhẹ Wasabi, bánh đa dừa

MÓN CHÍNH 1 - PIÈCE DE RÉSISTANC 1
1. Cá chẽm chiên giòn phủ muối rang  Ngư Long

2. Cá bống mú hấp Hong Kong
3. Ức vịt Pháp sốt cam vị quế, khoai tây nghiền

MÓN CHÍNH 2 - PIÈCE DE RÉSISTANC 2
1. Thăn bò Úc nướng thảo mộc, sốt hành rượu vang, khoai tây múi cau

2. Vịt quay Ngư Long bánh bao  nướng
3. Tôm càng hấp rượu vang Pháp, sốt bơ chanh

LẨU - HOTPOT
1. Lẩu gà ta xối dầu, tiềm ớt khô

2. Lẩu cá lăng Tomyum
3. Lẩu cua đồng chua cay

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Buffet bánh ngọt



MENU BUFFET
300.000/PP

SALAD BAR
Gỏi bưởi tôm thịt - Pomelo salad with shrimp and meat

Gỏi lô hội thanh cua - Crab stick aloe salad
Bò cuộn phô mai - Beef rolls with cheese

ỐC - SNAILS
Ốc bươu nhồi thịt - Snail stuffed with meat

Vẹm xanh nướng mỡ hành - Green mussel grilled with onion oil

BBQ
Xúc xích nướng - Hot dog

Cánh gà nướng muối ớt - Grilled chicken wings with salt and chili
Sườn non nướng ngũ vị - Grilled pork ribs with five spices

Bò xiên nướng - Grilled beef skewers
Cá Tuyết nướng muối ớt - Grilled Cod fish with salt and chilli

Giò heo chiên giò dưa cải chua - Fried Pig's trotters with pickles

MÓN ĂN KÈM - SIDE DISHES
Cơm chiên cá mặn - Fried rice with salted fish

Cải bẹ xanh xào dầu hào - Stir-fried green cabbage with oyster sauce
Bắp xào hành - Corn sauteed with onions

Khoai tây chiên - French fries
Mì xào rau - Fried noodles with vegetables

DESSERT
Fruits tartelette
Passion Mousse

Chè táo đỏ nhãn nhục - Red apple sweet soup with longan

BEVERAGE
Coca  |  7 up  |  Sting  |  Cam ép 



MENU BUFFET
350.000/PP

SALAD BAR
Gỏi mực Thái Lan - Thai squid salad

Gỏi tiến vua tôm thịt - Crunchy vegetables with shrimps and pork salad
Salad cá ngừ, bánh mì đen - Tuna salad, dark bread

KHAI VỊ - APPETIZER
Súp cua hải sản - Crab seafood soup

Chả giò rế tôm thịt - Spring roll with shrimp and pork
Chạo cá nướng sả - Grilled fish with lemongrass

BBQ
Sườn non nướng sốt BBQ - Grilled young ribs with BBQ sauce

Gà nướng thảo mộc - Herb grilled chicken
Bò nướng Balsamico phong cách Ý  - Grilled beef balsamic in Italian style

Cá Hô xào thơm - Fish Stir-fried with pineapple
Tôm chiên trứng muối - Fried shrimp with salted eggs

Nghêu hấp sữa - Steamed clams in milk

MÓN ĂN KÈM - SIDE DISH
Cơm chiên tỏi - Garlic fried rice

Zucchini xào tỏi - Zucchini sauteed with garlic
Khoai tây áp chảo - Pan-fried potatoes
Bắp xào hẹ - Stir-fried corn with chives

Rau củ luộc kho quẹt - Boiled vegetables

DESSERT
Mango pudding
Matcha Mousse

Chè củ năng cốt dừa - Sweet soup with coconut milk

BEVERAGE
Coca  |  7 up  |  Sting  |  Cam ép 



MENU BUFFET
370.000/PP

SALAD BAR
Gỏi đu đủ tôm khô bò xé - Dried shrimp papaya salad and shredded beef

Bắp hoa bò trộn cải mầm - Beef mixed with sprout
Gỏi sứa mè rang - Jellyfish salad with sesame seeds

Salad thịt gà sốt yohurt - Chicken salad with yogurt sauce

ỐC - SNAILS
Nghêu xào lá quế - Clam stir-fried with cinnamon leaves

Hải sản nướng phô mai - Grilled seafood with cheese

BBQ
Sườn non nướng giả cày - Grilled young ribs

Thăn bò nướng phô mai - Grilled beef  with cheese
Dê nướng sa tế - Grilled goat with satay

Chả cá Ngư Long - Deep fried fish pie with seaweed
Móng giò chiên nước mắm - Fried Pig's trotters  with fish sauce

Mực tươi hấp gừng - Fresh squid steamed with ginger
Cá chép om dưa - Braised carp with pickle
Tôm rang me - Shrimp fried with tamarind

MÓN ĂN KÈM - SIDE DISH
Bó xôi xào tỏi - Stir-fried spinach with garlic

Rau lang xào tỏi - Stir-fried morning glory with garlic
Cải thìa xào nấm đông cô - Stir-fried Chinese cabbage with mushrooms

Cà tím nướng mỡ hành - Grilled eggplant with onion oil
Khoai tây chiên - French fries
Khoai môn chiên - Fried taro

Hủ tiếu xào - Stir-fried flat rice noodle
Bánh phở áp chảo - Pan-fried noodle with seafood

Cơm sen gạo lức - Brown rice in lotus leaf

DESSERT
Panna cotta việt quất
Cappuccino Brownies

Trái cây tươi - Fresh fruits

BEVERAGE
Coca  |  7 up  |  Sting  |  Ép cam  |  Ép dưa hấu



MENU BUFFET
400.000/PP

SALAD BAR
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt - Salad with coconut, shrimp and meat

Gỏi bò tái chanh rau càng cua - Fresh beef salad with lemon, vegetables, crabs
Gỏi xoài hải sản, bánh đa nướng - Seafood mango salad, grilled rice cakes

Salad khoai tây, ba chỉ hông khói - Potato salad, smoked bacon

KHAI VỊ - APPETIZER
Súp gà nấm hương - Chicken soup with mushrooms

Chả giò hải sản - Seafood spring rolls
Hoành thánh tôm thịt chiên giòn - Wonton crispy with shrimp and pork

BBQ
Gà nướng hương thảo - Roasted chicken with rosemary

Thăn bò Mỹ đút lò (5kg-7kg) - Baked beef tenderloin (5kg-7kg)
Mực ống nướng Wasabi, nước cốt chanh - Wasabi grilled squid, lemon juice

Ốc bươu nướng tiêu xanh - Grilled snail with green pepper
Ba rọi heo quay giòn - Crispy roast pork belly

Tôm nướng phô mai - Grilled shrimp with cheese
Cá Tuyết nướng sả ớt - Grilled Cod fish with lemongrass and chili
Ba chỉ bò nướng sốt Gogi - Grilled beef bacon with Gogi sauce

MÓN ĂN KÈM - SIDE DISH
Rau củ xào bơ tỏi - Stir-fried vegetables with garlic butter

Đậu hủ non chiên giòn sốt trứng muối - Crispy young tofu with salted egg sauce
Cơm chiên thịt gà vị quế - Chicken cinnamon fried rice

Cải thìa nấm hương sốt dầu hào - Chok choy with oyster mushroom sauce
Khoai tây chiên - French fries
Khoai môn chiên - Fried taro

Mì xào hải sản - Seafood fried noodles

DESSERT
Trái cây trộn sốt yoghurt - Fruit mixed with yogurt 

Chocolate mousse
Passion fruit mousse

Rau câu cà phê - Coffee jelly

BEVERAGE
Coca  |  7 up  |  Sting  |  Ép cam  |  Ép dưa hấu | Củ dền



MENU BUFFET
450.000/PP

SALAD BAR
Gỏi tôm cà chua xanh - Green tomato shrimp salad

Gỏi nha đam hải sản - Seafood aloe vera salad
Gỏi tai heo dưa chuột - Cucumber pork ear salad

Salad Ceasar thịt gà - Chicken Ceasar Salad
Cuốn ram cải bẹ xanh - Salad with mustard greens
Sushi: Maki, Nigiri mixed - Sushi: Maki, Nigiri mixed

ỐC - SNAILS
Ốc cà na hấp sả - Steamed snail with lemongrass

Hào sữa nướng phô mai - Grilled young oysters with cheese

BBQ
Thăn bò Úc nướng, sốt Balsamico - Grilled Australian beef , Balsamic sauce

Fillet heo ba chỉ hông khói nướng - Fillet grilled pork belly
Đùi cừu Rosemarry - Rosemarry lamb thighs

Gà nướng rượu vang - Grilled chicken with wine
Xúc xích Đức Nurmberg - German Nurmberg sausage

Tôm nướng phô mai - Grilled shrimp with cheese
Cá Hồi Nướng nguyên con bọc bánh Pastry - Whole Grilled Salmon wrapped in pastry

MÓN ĂN KÈM - SIDE DISH
Khoai tây chiên - French fries

Mì Ý sauce thịt bò - Spaghetti bolognese
Cơm chiên Dương Châu - Yangzhou fried rice

Bánh mì Baguette, bánh mì ngũ cốc các loại - Baguette, whole grain bread
Mì xào thăn bò Úc - Australian beef tenderloin with  fried noodles

Bông bí nhồi thịt chiên - Squash stuffed with fried meat
Đậu hủ chiên sốt hoàng kim - Fried tofu with golden sauce

Pizza phô mai, phong cách Ý (cỡ nhỏ) - Italian mini Pizza with cheese and tomato

BUFFET RAU - VEGETABLE SELECTIONS
Đậu ve - Beans

Bông cải xanh - Broccoli
Cà rốt sốt bơ - Carrot with butter sauce

Bắp non xào hành - Young corn stir-fried with onions
Cải thìa nấm Đông Cô - Bok choy with shiitake mushrooms

DESSERT
Trái cây tươi - Fresh fruits

Tiramisu
Bánh su giòn Bawaria - Bawaria crackers

Lemon tart
Chè long nhãn hạt sen - Sweet soup with lotus seeds

BEVERAGE
Coca  |  7 up  |  Sting  |  Ép cam  |  Ép dưa hấu | Chanh sả hạt Chia



MENU BUFFET
500.000/PP

SALAD BAR
Gỏi bò rau mầm - Beef sprouts salad

Gỏi xoài xanh cá cơm - Green mango salad with anchovies
Gỏi mực hành tây - Onion squid salad

Gỏi khoai môn tôm chua ngọt - Taro salad with sweet and sour shrimp
Salad trái bơ, phô mai dê - Avocado salad, goat cheese

Sushi: Maki, Nigiri mixed - Sushi: Maki, Nigiri mixed

KHAI VỊ - APPETIZER
Súp hải sản nấm tuyết - Snow mushroom seafood soup

Bò cuộn lá lốt - Grill Beef betel leaf roll
Tôm chiên cốm - Fried shrimp with nuggets

Sò điệp áp bơ - Pan fried Scallops butter

BBQ
Sườn non nướng ngũ vị - Grilled pork ribs with five spices

Hào sữa nướng phô mai - Grilled young oysters with cheese
Vịt quay Hong Kong - Hong Kong roasted duck
Gà hấp rượu vang - Steamed chicken with wine

Bò hầm táo đỏ - Beef stew with red apple
Mực xào chua cay - Spicy stir-fried squid

Tôm hấp bia Đen - Steamed Shrimp with Black Beer
Cá Hồi nướng nguyên con bọc bánh Pastry - Whole Grilled Salmon wrapped in Pastry

MÓN ĂN KÈM - SIDE DISH
Bánh bao chiên - Fried dumplings

Sake chiên - Sake fried
Bánh mì Baguette, bánh mì ngũ cốc các loại - Baguette, whole grain bread

Mì Ý sauce thịt bò - Spaghetti bolognese
Cơm chiên gạo lức với thơm hạt điều, hải sản - Fried brown rice with pineapple, cashew nuts and seafood

Khoai tây đút lò - Baked potatoes
Mì xào hải sản - Seafood fried noodles

Đậu hủ chiên sốt dầu hào - Fried tofu with oyster sauce
Bông cải xanh - Broccoli

Bắp non xào hành - Young corn stir-fried with onions
Mì lá sốt thịt bò đút lò phong cách Ý - Lasagna

DESSERT
Trái cây tươi - Fresh fruit

Tiramisu
Bánh su giòn Bawaria

Lemon tart
Chè hoàng kim phong cách Ngư Long - Royal sweet soup

BEVERAGE
Coca  |  7 up  |  Sting  |  Ép cam  |  Ép dưa hấu  |  Trà đào sả  |  Chanh sả hạt Chia






