
Thực Đơn Ngọc Trai
Chọn 1 món súp, 1 món xa lát, 1 món rau, 4 món chính
(2 món hải sản + 1 món gia cầm + 1 món thịt),
1 món canh, 1 món cơm, 1 món xôi và 1 món tráng miệng.  
  

MÓN SÚP (1)

Súp gà nấm hương 

Súp gà xé nấm tuyết 

Súp bò nấm tuyết 

Súp hải sản Cung Đình

Súp măng tây giăm bông

MÓN CANH (1)

Canh mọc nấm tươi

Canh bóng thả nấm 

Canh sườn khoai môn 

Canh cá tầm nấu  

Canh cá nấu chua 

MÓN XÔI (1)

Xôi Hoàng Phố 

Xôi gấc 

Xôi hạt sen 

Xôi trắng ruốc 

Xôi dừa 

MÓN TRÁNG MIỆNG (1)

Kem ca-ra-men 

Trái cây tươi 

Bánh mousse sô-cô-la

Bánh mousse chanh leo 

Chè khoai môn trân châu

MÓN CƠM (1)

Cơm tám thơm 

Cơm chiên gà 

Cơm chiên hài sản 

MÓN XA-LÁT (1)

Nộm đu đủ bò khô 

Nộm rau tiến vua 

Nộm xoài Thái tôm thịt

Gỏi bưởi tôm 

Gỏi bò bóp thấu 

MÓN RAU(1)

Cải làn hấp sốt dầu hào 

Cải thảo hấp nấm

Cải chíp hấp nấm 

Rau củ hấp chấm kho quẹt 

Su su luộc chấm muối vừng 

MÓN CHÍNH (2 món hải sản + 1 món gia cầm +  1 món thịt)

Tôm sú rang muối 

Tôm sú ủ muối sả 

Tôm sú chiên bơ tỏi

Mực xào chua ngọt

Sò điệp xào bông cải

Cá vược hấp xì dầu

Cá tầm nướng than hoa 

Cá tầm chiên muối 

Cá lăng hấp tàu xì

Cá lăng nướng muối ớt 

Gà hấp nấm đông cô

Gà quay Quảng Đông

Gà rang muối tuyết 

Gà đồi ủ muổi 

Gà tiềm hạt sen 

Bò nấu rượu vang 

Bò xào lúc lắc 

Chân giò hầm đậu Pháp 

Đà điểu xào xả ớt

Sườn lợn nướng BBQ


