
Bánh mỳ dài, bánh mỳ ngũ cốc, bánh mỳ 
đen, bánh mỳ tròn mềm, bánh mỳ gối trắng, 
bánh mỳ nguyên cám & bơ
Long baguette, multi grain bread, dark rye bread, soft roll, 
sandwich, gluten free hard roll & butter

MENU BUFFET

QUẦY BÁNH MỲ & BƠ
Bread & Butter Station

QUẦY SASHIMI & SUSHI

Sashimi cá hồi, cá ngừ
Sashimi salmon, tuna

Sashimi & Sushi Station

Nem cuốn tôm
Prawn fresh spring rolls

Cơm cuộn tổng hợp cùng đồ ăn kèm
Assorted sushi & condiments

QUẦY THỊT NGUỘI
& XA LÁT
Cold cut & Salad Station
Đùi lợn xông khói, xúc xích tiêu, ức gà xông 
khói
Ham torchon, pepperoni, smoked chicken breast

Xa lát tổng hợp & đồ ăn kèm: xà lách xoăn, xà 
lách cuộn tím, rau rocket, rau mầm, xà lách 
cuộn giòn, xà lách xanh giòn
Green lettuce, radicchio, rocket, cress, iceberg, romaine

5 loại sốt: dấm đen, ngàn đảo, dầu dấm, mè 
rang, hoàng đế
5 kinds of sauce: balsamic, thousand island, french dressing, 
sesame dressing, caesar sauce

4 loại đồ ăn kèm: olive xanh, đen, cà pháo, 
dưa chuột
4 kinds of condiment: green olive, black olive, salted eggplant, 
gherkin

Xa lát cà chua phô mai
Tomato & cheese salad

Xa lát đu đủ bò khô
Green papaya and grilled beef salad

Xa lát miến Thái
Thái's prawn & glass noodle salad

QUẦY MỲ

Bún cá
Fish noodle

Pasta & Noodle Station

Mì Ý các loại cùng sốt tự chọn (kem 
nấm/ bò băm)
Pasta with sauce (carbonara/ bolognaise)

QUẦY SÚP

Súp kem bí đỏ
Pumpkin soup

Soup Station

Súp cua măng tây
Crab meat & asparagus soup

QUẦY ĐỒ NÓNG

Thăn ngoại bò Úc nướng
Grilled Aus beef

Carving Station

QUẦY BBQ

Cánh gà nướng, sườn lợn nướng, 
mực, tôm, cà chua, bí ngòi, cà tím, 
ngô
Chicken wing, pork spare, marinated squid, prawn, 
tomato, zucchini, eggplant, corn

BBQ Station

Sốt cà chua, mù tạt, sốt tiêu đen, 
sa tế, tương ớt, tabasco
Ketchup, mustard, pepper sauce, sate sauce, chili 
sauce, tabasco

Mỳ Ý sốt bò băm
Spaghetti with beef bolognaise

Cá chiên giòn
Deep fried crispy fish

Đà điểu sốt tiêu
Stir fried ostrich with peppercorn

Bò hầm vang đỏ
Braised beef with red wine

Khoai tây bổ cau chiên
Deep fried wedge potatoes

Cải thảo hấp nấm
Steamed white cabbage with mushroom

Cơm tám thơm
Steamed rice

QUẦY HOA QUẢ 
& ĐỒ NGỌT

Dưa hấu, dưa vàng, thanh long, 
chanh leo, dứa
Watermelon, honey dew, dragon fruit, passion 
fruit, pineapple

Fruits & Sweet Station

Chè hạt sen long nhãn, chè xoài 
trân châu
Lotus seed & longan sweet soup, sago - mango 
sweet soup

Bánh kem hạt dẻ, kem cháy vị sả, 
bánh tart hoa quả, bánh táo, bánh 
mousse chanh dây
Pistachio cake, cream brulee, fruits tart, apple 
cake, passion mousse

TỪ 18:00 - 21:30 TẠI NHÀ HÀNG HỢP KITCHEN 
TẦNG 4 - KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA VINH YEN CITY CENTRE
SỐ 396 MÊ LINH, LIÊN BẢO, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

FROM 6 :00PM -  9.00PM AT HOP KITCHEN RESTAURANT 
4TH FLOOR -  CROWNE PLAZA VINH YEN CITY CENTRE
396 ME L INH STREET,  L IEN BAO WARD,  VINH YEN CITY,  V INH PHUC PROVINCE

081 571 8998
HOTLINE

tối thứ 7 hàng tuần


