
 

 

 

SUNDAY CHINESE BUFFET – WEEK 4 

**** 

SALAD STATIONS – KHU GỎI VÀ RAU XANH 

Gỏi tôm tươi kiểu Quảng Đông  

Guan dong fresh prawn salad   

Gỏi mực nướng với rau xanh  

Grilled squid with green herbs and vegetales  

Gỏi cuốn heo xá xíu  

Bbq pork spring roll 

Dưa chuột sốt ớt  

Wild cucumber with garlic and chili oil 

Trứng bách thảo gừng đỏ 

Preserved eggs with tender ginger 

 

Salad bar: Mixed lettuce | Cucumber | Tomato | Kimchi | Carrot | Zucchini | Broccoli| 

Cauliflower | Steamed peanut | Sweet corn | Deep fried tofu 

 

 

SOUP - SÚP 

Prawn and shitake mushroom soup  

Súp tôm nấm đông cô 

Guan Dong ribs soup 

Canh sườn Quảng Đông 

Preserved century egg & Congee 

Cháo trắng trứng muối 

 

 

 



 

 

 

 

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

(Order A La Carte – Gọi theo thực đơn) 

Fresh mushroom dumpling/ Cảo nấm 

 Crab meat dumpling/ Cảo ghẹ 

“Har Kau” Dumpling/ Há cảo 

Scallop dumpling XO/ Cảo sò điệp XO 

Steamed rice roll with minced beef 

Bánh cuốn nhân bò băm  

Eggs “Siew Mai” with shrimp 

Xíu mại trứng tôm 

Shrimp spring roll 

Chả giò tôm 

Snail & clam Dumpling 

Cảo nghêu  

Salmon dumpling 

Cảo cá hồi 

Steamed chicken feet with soy sauce 

Chân gà hấp tàu xì xào 

Steamed pork ribs 

Sườn heo hấp 

Squid with chili sauce 

Mực sốt ớt 

Fried zucchini  

Bí ngòi chiên 

Scallop dumpling with pork 

Cảo sò điệp thịt heo 

Chicken sticky rice 

Xôi gà 

 

 



 

 

 
 

 

LIVE STATION – NẤU TRỰC TIẾP 

Slowed cooked pigeon with sesame sauce  

Bồ câu quay giòn sốt mè  

Crispy suckling pig 

Heo sữa quay 

BBQ pork ribs Chinese style  

Sườn nướng sốt BBQ kiểu Trung Hoa  

Peking roasted duck 

Vịt quay Bắc Kinh 

 

HOT POT STATION – QUẦY LẨU 

Chinese styles hot pot with kind of fresh vegetables: Beef, Mushroom, Shrimp station 

Lẩu kiểu Trung Hoa cùng các loại rau xanh: Bò, nấm, tôm 

 

HOT FOOD - MÓN NÓNG – A LA CART ORDER 

Fried rice noodles with slice beef 

Mỳ xào bò 

Green vegetables with oyster sauce 

Rau xanh sốt dầu hào 

Stir-fried pork with mushrooms 

Heo xào nấm 

Salted fish with tofu 

Đậu phụ cá mặn 

Fried rice seafood 

Cơm chiên hải sản 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESSERT/ TRÁNG MIỆNG 

Egg tart / Bánh tart trứng  

Sticky rice cake/ Bánh nếp 

Custard bun / Bánh Bao kim sa 

Deep fried purple sweet potato ball / Bánh khoai lang tím  

Chocolate opera /Bánh chocolate 

Fruit tart / Bánh tart trái cây 

Strawberry cake/ Bánh Dâu 

Raspberry opera / Bánh dâu rừng 

Mango Panna cotta / Panna cotta xoài 

Lychee  in syrup / Chè long nhãn 

Sliced fresh fruits / Trái cây tươi 

 

 

 

 


