
 

 

 

SUNDAY CHINESE BUFFET – WEEK 1 

**** 

SALAD STATIONS – KHU GỎI VÀ RAU XANH 

Gỏi dưa chuột và sốt ớt / Marinated cucumber with garlic and chili 

Trứng bách thảo với gừng đỏ dầm chua / Preserved eggs with tender ginger 

Đậu bắp hấp với sốt ớt / Nrunchy okra with szechuan spicy sauce 

Ba chỉ cuộn ba rô / Szechuan style galic pork belly roll 

Sichuan King salad with prawns, pork rumps and herbs  

Gỏi Hoàng Bào Tú Xuyên với tôm thịt cùng rau thơm 

“Bang Bang ji si” hot and numbing Sichuan chicken salad 

Gỏi gà ướp gia vị cay Tú Xuyên với mè đen 

Squid salad with carrot, cucumber and chili 

Gỏi mực phá lấu với cà rốt, dưa leo cùng ớt cay 

Sichuan fresh spring rolls with shrimps 

Gỏi cuốn tôm kiểu Tú Xuyên 

Seasonal fresh vegetables 

Các loại rau thập cẩm theo mùa 

 

 

SOUP - SÚP 

Sichuan soup four flavor “hot, sour, sweet, salt” 

Súp Tú Xuyên 4 vị “cay, chua, nặm và ngọt” 

Slow cook chicken with sweet potato and carrot 

Canh cà nấu khoai lang cùng cà rốt 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIM SUM (free order) – DIM SUM (gọi thoải mái) 

(Order A La Carte – Gọi theo thực đơn) 

 

Norwegian salmon fillet, superior prawn curry dumpling 

Cảo cá hồi Nauy với tôm 

 ‘’Har kau” shrimp dumpling 

Há cảo tôm 

Scallop dumpling with garlic 

Cảo sò điệp với tỏi 

Barbecued pork bun 

Bánh bao thịt heo xá xíu 

Glutinous rice chicken in “la dong” leaves 

Xôi gà gói trong lá dong 

Chicken feet with black bean sauce 

Chân gà sốt tiêu đen 

Fresh mushroom dumpling 

Cảo nấm 

“Siew mai” minced pork with shrimp 

Xíu mại thịt heo và tôm 

BBQ pork puff pastry  

Bánh heo BBQ nướng 

Minced pork dumpling  

Cảo thịt heo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FRIED DIM SUM (free order) – DIM SUM CHIÊN (gọi thoải mái) 

(Order A La Carte – Gọi theo thực đơn) 

 
Wild prawn & Japanese bay scallop dumpling 

Cảo tôm, sò điệp và thịt heo 

Deep fried pork & shrimp spring roll 

Chả ram thịt heo và tôm 

Deep fried spring roll with pork & shrimp 

Chả giò rế 

Deep fried wonton stuued with pork & mushroom 

Hoành thánh chiên 

Sew mai “Thai” style 

Xíu maị kiểu Thái Lan 

Golden dragon spring roll 

Chả ram Rồng vàng 

Steamed pork rib with black bean sauce 

Sườn heo hấp sốt tương đen 

Stuffed egg plan with mince pork and prawn 

Cà tím nhồi tôm thịt 

Satay squid & shrimp with cilantro in red chili 

Hải sản nhồi ớt chiên 

LIVE STATION – NẤU TRỰC TIẾP 

Roasted pigeon with soya sauce  

Vị quay Tú Xuyên 

Crispy suckling pig 

Heo sữa quay 

Peking roasted duck 

Vịt quay Bắc Kinh 

Macanese styles roasted chicken  

Gà quay kiểu Ma Cau 



 

 

 

 

HOT POT STATION – QUẦY LẨU 

Chinese styles hot pot with stations with fresh seafood and spicy soup 

Lẩu kiểu Trung Hoa 

 

HOT FOOD - MÓN NÓNG – A LA CART ORDER 

Sauteed fillet beef with bell pepper and broccoli 

Thịt bò xào ớt chuông bông cải xanh 

Braised chicken with chinese herbs 

Gà xào hương vị trung hoa 

Mapo tofu with minced beef 

Đậu hủ thịt kho 

Chinese styles Young chew fried rice 

Cơm chiên Dương Châu 

Sauuted mix vegetable with X.O sauce 

Rau củ xào sốt X.O 

 

DESSERT/ TRÁNG MIỆNG 

Custard bun / Bánh Bao kim sa 

Deep fried purple sweet potato ball / Bánh khoai lang tím  

Malay ku / Bánh bao Mã lai 

Chocolate opera /Bánh chocolate 

Fruit tart / Bánh tart trái cây 

Cream caramel / Kem plan 

Banana cake / Bánh chuối 

Coconut cake / Bánh dừa 

Lychee  in syrup / Chè long nhãn 

Sliced fresh fruits / Trái cây tươi 

 

 

 


