
Thực Đơn Pha Lê
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

Súp gà ngô kem

Súp hải sản rong biển

Súp cua măng tây

Súp tôm nấm hương

MÓN CANH (1)

Canh măng nấu móng giò 

Canh măng ngan 

Canh bóng thập cẩm

Canh bóng hạt sen 

Canh bò viên nấm 

MÓN XÔI (1)

Xôi Hoàng Phố 

Xôi gấc 

Xôi lá dứa 

Xôi hoa cau 

Xôi dừa 

MÓN TRÁNG MIỆNG (1)

Kem ca-ra-men 

Trái cây tươi 

Bánh mousse sô-cô-la

Bánh mousse chanh leo 

Chè khoai tím cốt dừa 

MÓN CƠM (1)

Cơm tám thơm 

Cơm chiên bò 

Cơm chiên cá mặn  

MÓN XA-LÁT (1)

Xa-lát ức ngỗng, cải mầm với sốt dấm Ý 

Nộm cổ hũ dừa tôm thịt

Nộm xoài Thái bề bề

Nộm ngó sen tôm thịt

Nộm đu đủ bò khô

MÓN RAU (1)

Củ quả luộc chấm kho quẹt

Bông cải hấp nấm hương 

Bông cải sốt ghẹ

Cải chíp và nấm đông cô sốt dầu hào

Cải thảo sốt nấm 

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

Tôm nướng sả ớt 

Tôm sú hấp bia

Tôm sú xóc bơ tỏi

Mực chiên sốt XO

Hàu nướng phô-mai 

Cá quả nướng mỡ hành  

Cá quả nướng lá chuối 

Cá diêu hồng sốt chua ngọt 

Cá vược sốt xì dầu

Cá lăng nướng muối ớt 

Gà hấp lá chanh

Gà hấp muối hoa tiêu

Gà nướng ngũ vị 

Gà đồi sa lửa 

Gà quay lu  

Chân giò hầm kiểu Đức

Bê xào lăn 

Bò sốt tiêu đen

Đùi bê hầm Vang đỏ 

Đà điểu áp chảo sốt tiêu xanh


