NHÀ HÀNG HOA SỮA
SET MENU HÀNG NGÀY / DAILY SET MENU
SET MENU HÀNG NGÀY 1
160.000 VND/Suất/Bàn 6 người
Nem rán Hải Sản
Cá Diêu hồng sốt chua ngọt
Gà chiên mắm
Thịt heo kho măng ớt
Rau theo mùa xào dầu hào
Canh rau tập tàng nấu tôm và cà muối
Cơm trắng
Tráng miệng: Trái cây tươi theo mùa

Fried seafood spring rolls
Crispy red tilapia fish fillet with sweet and sour sauce
Fried chicken with fish sauce
Braised pork with pickled bamboo shoot and chili
Stir-fried seasonal vegetable with oyster sauce
Mixed vegetables soup with shrimps, pickled egg plants
Steamed rice
Dessert: Seasonal fresh fruits

SET MENU HÀNG NGÀY 2
160.000 VND/Suất/Bàn 6 người
Heo phong sơn hấp sả
Cá lóc kho tộ
Tôm rim mật ong
Khuôn đậu sốt cà chua
Mướp đắng xào trứng
Canh bí đao nấu thịt băm
Cơm trắng
Tráng miệng: Trái cây tươi theo mùa

Steamed “Phong Son” pork with lemongrass
Braised snakehead fish in clay pot
Simmered shrimps with honey
Stir-fried tofu with tomatoes sauce
Sautéed bitter melon fruit with egg
Winter melon with minced pork soup
Steamed rice
Dessert: Seasonal fresh fruits

SET MENU HÀNG NGÀY 3
215.000 VND/Suất/Bàn 6 người
Gỏi nấm tôm thịt
Ếch chiên bơ
Sườn rim mặn
Mực xào chua ngọt
Cá vược om mắm tiêu
Rau xào dầu hào
Canh chua cá thác lác với tương măng ớt
Cơm trắng
Tráng miệng: Trái cây tươi theo mùa

Mushrooms salad with shrimps & meat
Deep-fried frog with butter
Simmered pork-rip
Stir-fried squid with sweet & sour sauce
Braised sea bass with fish sauce and pepper
Stir-fried vegetable with oyster sauce
Sweet and sour fish soup and fish-pies,
pickled bamboo shoot in chili
Steamed rice
Dessert: Seasonal fresh fruits

Giá đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng 10% và 5% phí phục vụ. / The prices are included 10% government tax and 5% service charge.
Miễn phí 01 đơn vị thức uống/khách: Nước khoáng Alba hoặc nước ngọt (Pepsi / 7up / Twister)1 FOC drink/person: Alba mineral water or soft drink (Pepsi/ 7up/ Twister).
Phụ phí nếu quý khách mang thực phẩm riêng vào nhà hàng là 80 000 đồng/người. / Surcharge fees 80 000vnd/person if you bring your own food and drink into the restaurant.

NHÀ HÀNG HOA SỮA
THỰC ĐƠN ĐẶT TRƯỚC 24H / ON BOOKING 24H
SET MENU 1
270.000 VND/Suất/12 người
Gỏi hải sản
Nem rán tôm thịt Alba
Mực hấp gừng
Heo Phong Sơn nướng ngũ vị
Vịt quay + xôi dừa thịt chà bông
Bò nấu cà ri kèm bánh mỳ
Tráng miệng: Trái cây theo mùa

Seafood salad
Deep fried Alba “Nem”
Steamed squid with ginger
Grilled “Phong Son” pork with five tastes
Roasted duck & coconut sticky rice with jambon
Stewed beef with curry served with bread
Dessert: Seasonal fruits

SET MENU 2
270.000 VND/Suất/12 người
Gỏi sứa kiểu Thái
Súp cua nấm hạt sen
Gà hấp sả
Nai nướng lá lốt
Cá thu sốt cà chua
Cơm trắng hạt sen
Canh chua thịt bằm
Tráng miệng: Kem Flan

Thai style Jellyfish salad
Crab soup with mushroom & lotus seeds
Steamed Phong Son chicken with lemongrass
Grilled deer in “Lốt” leaf
Braised Tuna with tomatoes sauce
Steamed rice with lotus seed
Sweet & sour soup with pork and tomatoes
Dessert: Flan

Giá đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng 10% và 5% phí phục vụ. / The prices are included 10% government tax and 5% service charge.
Miễn phí 01 đơn vị thức uống/khách: Nước khoáng Alba hoặc nước ngọt (Pepsi / 7up / Twister)1 FOC drink/person: Alba mineral water or soft drink (Pepsi/ 7up/ Twister).
Phụ phí nếu quý khách mang thực phẩm riêng vào nhà hàng là 80 000 đồng/người. / Surcharge fees 80 000vnd/person if you bring your own food and drink into the restaurant.

NHÀ HÀNG HOA SỮA
THỰC ĐƠN ĐẶT TRƯỚC 48H / ON BOOKING 48H
SET MENU 1
215.000 VND/Suất/18 người
Gỏi hoa chuối tôm thịt
Cháo hải sản nấu nấm
Heo Phong Sơn hấp sả
Cá diêu hồng sốt cay
Sườn nấu cà ri kèm bánh mỳ
Xôi dừa tôm chấy
Tráng miệng: Trái cây theo mùa

Banana flower salad with shrimp & meat
Seafood Porridge with mushroom
Steamed "Phong Son” pork with lemongrass
Stir-fried red tilapia fish fillet served with spicy sauce
Stewed pork-rip with curry served with bread
Sticky rice with dried shredded shrimps
Dessert: Seasonal fruits

SET MENU 2
275.000 VND/Suất/18 người
Gỏi vịt và sốt chua cay
Súp cua nấm hạt sen
Tôm sốt chanh dây
Cá vược hấp ngũ liễu
Cơm chiên tôm chấy và hành phi
Tráng miệng: Sữa chua

Duck salad with sour & spicy sauce
Crab soup with mushroom & lotus seeds
Stir-fried shrimps with pasion fruit sauce
Steamed sea bass fish with five tastes
Fried rice with dried shredded shrimps & fried onion
Dessert: Yogurt

SET MENU 3
350.000 VND/Suất/18 người
Phượng Hoàng khai vị
Gỏi thập cẩm
Cháo sò lụa và nấm linh chi
Cua hấp bia
Bò nấu vang kèm bánh mỳ
Xôi dừa và thịt nướng ngũ vị
Tráng miệng: Chè khúc bạch

Phoenix salad (pie-pork, egg, légumes )
Mixed salad
Shellfish congee & lingzhi soup
Steamed crab with beer
Stewed beef with red wine served with bread
Steamed coconut sticky-rice & roast pork with five tastes
Dessert: “ khuc bach” sweet soup

Giá đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng 10% và 5% phí phục vụ. / The prices are included 10% government tax and 5% service charge.
Miễn phí 01 đơn vị thức uống/khách: Nước khoáng Alba hoặc nước ngọt (Pepsi / 7up / Twister)1 FOC drink/person: Alba mineral water or soft drink (Pepsi/ 7up/ Twister).
Phụ phí nếu quý khách mang thực phẩm riêng vào nhà hàng là 80 000 đồng/người. / Surcharge fees 80 000vnd/person if you bring your own food and drink into the restaurant.

