THỰC ĐƠN TIÊU CHUẨN 2.690.000 VNĐ/BÀN/10 KHÁCH
MENU TỰ CHỌN
(Quý khách chọn 5 món mặn &1 món tráng miệng )

MÓN KHAI VỊ

MÓN THỊT

(Chọn 2 món)

(Chọn 1 món)

Chả Giò Glorious/ Gỏi Glorious

Gà hấp cải bẹ xanh/ Gà hấp Dinh xuân

Gỏi củ hủ dừa hải sản / Chả cá chiên cốm xanh

Gà hầm nấm đông cô/ Gà tiềm ngũ quả

Gỏi bồn bồn tôm thịt/ Chả giò bách thảo

Gà hấp xì dầu/ Gà hấp muối HongKong

Gỏi mực thái lan / Gỏi tiến vua tôn thịt

Gà cuốn uyên ƣơng/ Gà hấp kim hoa ngọc thụ

Chả giò cốm xanh/ Gỏi củ hủ dừa tôm thịt
Gỏi bò nƣớng rau thơm/ Chạo Tôm/ Chả giò tôm

Gà hấp mắm nhĩ/ Gà tiềm hạt sen táo đỏ

Bò xiên BBQ/Thịt nguội bát bửu

Sƣờn nấu đậu - Bánh Mì

Chả giò bò ngũ sắc/ Còi điêp chiên bơ/ Gỏi Glorious

Sƣờn nƣớng mật ong / Sƣờn chua ngọt

MÓN SOUP

Sƣờn nấu lagu - Bánh Mì

(Chọn 1 món)

Hƣơng cam sƣờn quý phi

Sƣờn chua ngọt / sƣờn kinh đô

Soup Glorious/ Soup Tuyết nhĩ hải sản

Bắp bò úc nấu đậu - Bánh Mì

Soup bóng cá cua/ Soup Trân Châu hải sản

Bắp bò úc nấu Lagu - Bánh Mì

Soup tuyết nhĩ cua/ Soup Bắp Cua

MÓN CƠM, MÌ, BÚN
(Chọn 1 món)

Soup vịt tam tơ/ Soup Glorious
Soup măng tây cua/ Soup tuyết nhĩ hải sản

Cơm chiên dƣơng châu/ Cơm hấp lá sen

MÓN HẢI SẢN

Cơm chiên hạnh phúc/ Cơm Chiên Glorious

(Chọn 1 món)

Cơm chiên Glorious/ Cơm chiên hải sản

Cá diêu hồng chiên giòn sốt cam

Cơm chiên Mã Lai hải sản

Cá diêu hồng chƣng tƣơng/Cá diêu hồng hấp HongKong

Cơm hấp lá sen/ Cơm chiên hải sản

Cá diêu hồng hấp HongKong /Cá tai tƣợng chƣng tƣơng

Bún gạo xào hải sản/Bún gạo xào Singapore

Cá diêu hồng chiên giòn sốt kiểu Thái

Xôi nếp Bát Bửu/ Xôi nếp lạp vị Uyên Ƣơng

Cá tai tƣợng chƣng tƣơng/Cá tai tƣợng hấp HongKong

Mì hấp tam tơ/ Mì Xào hải sản

MÓN TRÁNG MIỆNG ( chọn 1 món )
Bánh tuyết thiên sứ
Nho mỹ/ Trái cây thập cẩm
Bánh su kem vani kèm mứt trái cây, phô mai và bơ sợi
Bánh tuyết thiên sứ

THỰC ĐƠN CAO CẤP 3.090.000 VNĐ/BÀN/10 KHÁCH
MENU TỰ CHỌN
(Quý khách chọn 5 món mặn & 1 món tráng miệng)

MÓN KHAI VỊ

MÓN THỊT

(Chọn 2 món)
Gỏi hải sản rong biển/ Gỏi bồn bồn tôm thịt
Bò chiên kiểu Korea/ Gỏi củ hủ dừa hải sản
Gỏi sứa hải sản/ Chả giò hoàng kim
Gỏi ngó sen tôm thịt/ Chả giò Glorious
Gỏi tuyết nhĩ tôm thịt/ Mực khoanh chiên giòn
Gỏi ngó sen hải sản/ Gỏi bồn bồn hải sản
Gỏi bò nướng rau thơm/ Nhân tôm chiên kiểu Triều Châu
Chả giò bò ngũ sắc/Bò Xiên BBQ/Chả giò bách thảo
Tôm lăn bột/ Gỏi Củ hủ dừa tôm thịt

(Chọn 1 món)
Gà Quay tỏi thơm - Bánh bao chiên
Gà hấp nắm nhĩ/ Gà quý phi - Bánh bao chiên
Gà cuốn uyên ương/ Gà quay da giòn- Bánh bao chiên
Gà hấp lá chanh - Bánh bao hấp
Gà quay ngũ vị - Bánh bao chiên
Gà quay sốt Tứ Bửu/ Gà tiềm sâm bổ lượng
Gà quay Pate - Bánh bao chiên
Gà quay muối ớt -Bánh bao chiên
Gà tiềm sâm bổ lượng

MÓN SOUP

Gà quý phi -Bánh bao chiên

(Chọn 1 món)
Soup vịt tam tơ/ Soup sò điệp cua/ Soup Glorious
Soup trân châu hải sản/ Soup Bắp Cua
Soup hải sản tam tơ/ Soup măng tây cua
Soup sơn hào hải vị/ Soup bóng cá cua
Soup tuyết nhĩ hải sản/ Soup Tuyết nhĩ Cua

Bắp Bò Úc nấu nho - Bánh mì
Bắp Bò Úc nấu tiêu xanh-Bánh mì
Bắp Bò Úc nấu tân tiến - Bánh mì
Bắp Bò Úc nấu trái vải - Bánh mì
Bắp Bò Úc nấu Pate - Bánh mì

MÓN HẢI SẢN

MÓN CƠM, MÌ, BÚN

(Chọn 1 món)
Cơm chiên hạnh phúc/ Cơm chiên gà xé cá mặn
Mì xá xíu Trường Thọ /Bún gạo xào hải sản
Lẩu bao tử hầm tiêu - Bún/ Cơm hấp lá sen
Lẩu hải sản kim chi - Mì/ Lẩu cua đồng hải sản - Bún
Lẩu Thái Lan hải sản - Bún
Lẩu Glorious + Mì/ Lẩu hoa anh đào - Mì
Lẩu gà tiềm ớt hiểm - Bún
Lẩu hoa anh đào -Mì / Lẩu song thập cẩm - Mì
Lẩu vương quốc nấm hải sản -Mì
Lẩu tôm sú Thái Lan - Bún
MÓN TRÁNG MIỆNG( chọn 1 món )
Bánh tuyết thiên sứ /Chè hạt sen đậu đỏ
Bánh kem sũa tươi/ Bánh Tiramisu
Bánh Mousse dâu / Bánh Blackforest/ Nho Mỹ
Bánh su kem vani kèm mứt trái cây, phô mai và bơ sợi

(Chọn 1 món)
Tôm sú tơ hồng/ Tôm sú hấp nước dừa/Tôm sú rang me
Tôm sú rang muối kiểu Hong Kong
Tôm sú nướng muối ớt / Tôm sú rang me
Cá chẽm hấp tàu xì /Cá chẽm chưng tương
Cá chẽm hấp tứ xuyên/ Cá chẽm hấp Triều Châu
Cá chẽm hấp sốt X.O/ Cá chẽm hấp HongKong
Cá chẽm hấp tàu xì/Cá chẽm chưng tương
Cá chẽm hấp Hong Kong/ Cá chẽm hấp tữ xuyên
Cá chẽm chưng tương/ Cá chẽm hấp tàu xì

THỰC ĐƠN ĐẶC BIỆT 3.390.000 VNĐ/BÀN/10 KHÁCH
MENU TỰ CHỌN

MÓN KHAI VỊ

(Quý khách chọn 5 món mặn & 1 món tráng miệng)
MÓN THỊT (Chọn 1 món)

(Chọn 2 món)
Gỏi mực thủy tinh kiểu Trung Hoa

Sườn Cốt lếch nướng kiểu Nga

Tôm chiên tơ hồng / Tôm hạnh phúc

Heo sữa quay 1/2 con - Bánh bao chiên
Giò heo hầm hải sản

Gỏi tiến vua hải sản/gỏi mực thái lan

Giò heo hầm hải sâm

Chả mực Hạ Long chiên giòn

Giò heo hầm hải sâm đông cô

Gỏi bưởi tôm thịt / Gỏi ngó sen hải sản

Giò heo hầm tóc tiên

Bánh mì chiên bách hoa/ Bò xiên BBQ

Giò heo Đức - Bánh bao chiên

Gỏi tuyết nhĩ hải sản / Tôm Lăn bột
Chả giò Hong Kong / Chả giò bách thảo

Vịt quay HongKong - BBC

Chả Giò Glorious/ Bò Chiên Kiểu Korea

Vịt quay kim tiền - Bánh bao chiên

Tôm hạnh phúc / Còi điệp chiên bơ

Vịt quay sốt tiêu đen - BBC

Gỏi sứa vịt quay kiểu Trung Hoa

Gà quay tỏi thơm - Bánh bao chiên / Gà quý phi - BBC

Tôm chiên lúa mạch/ Gỏi Glorious

Gà tiềm bạch quả táo đỏ

Chả giò Hoàng Kim / Chả giò bách thảo

Gà quay Pate - Bánh bao chiên

Bò cuốn phô mai / Gỏi tiến vua hải sản

Gà quay muối ớt- Bánh Bao Chiên

MÓN SOUP

Bắp Bò Úc nấu tân tiến - Bánh mì

(Chọn 1 món)
Soup sơn hào hải vị / Soup sò điệp cua
Soup óc heo cua tóc tiên / Soup hải sản tam tơ

Vịt quay Tứ Xuyên - Bánh bao chiên

Bắp Bò Úc nấu trái vải - Bánh mì

MÓN CƠM, MÌ, BÚN
(Chọn 1 món)

Soup trân châu hải sản / Soup tuyết nhĩ hải sản

Cơm chiên lạp vị khoai môn

Soup sò điệp cua / Soup sơn hào hải vị

MÓN HẢI SẢN

Lẩu hải sản kim chi -Mì/ Mì Phúc Kiến xào hải sản
Lẩu tôm sú Thái Lan - Bún/ Lẩu Thái Lan hải sản

(Chọn 1 món)

Lẩu hoa anh đào -Mì / Lẩu cua đồng hải sản - bún

Tôm sú tơ hồng/ Tôm sú rang hương tỏi
Tôm sú Hoàng Kim /Tôm hấp nước dừa

Lẩu vương quốc nấm hải sản -Mì
Lẩu cá Tầm nấu măng chua - Bún

Tôm sú hấp bia /Tôm sú rang X.O

Lẩu cá Lăng nấu măng chua - Bún

Tôm sú rang muối kiểu HongKong

MÓN TRÁNG MIỆNG
(Chọn 1 món)

Cá chẽm hấp Ngọc Châu Kỳ Lân
Cá bống mú hấp tàu xì /Cá Lăng hấp X.O

Bánh tuyết thiên sứ / Nho mỹ

Cá chẽm hấp tứ xuyên/ Cá bống mú hấp Triều Châu

Bánh kem sữa tươi / Bánh Tiramisu

Cá Lăng chưng tương

Bánh Blackforest Cake/Chè hạt sen bạch quả

Cá Lăng hấp Ngọc Châu Kỳ Lân

Chè hạt sen nhãn nhục / Chè hạt sen đậu đỏ

Cá Lăng hấp X.O /Cá chẽm hấp sốt X.O

Bánh Tarte táo/ Bánh tuyết thiên sứ

Cá chẽm hấp Triều Châu

Bánh su kem vani kèm mứt trái cây, phô mai và bơ sợi
Chè hạt sen đậu đỏ /Chè kim long kết phụng

THỰC ĐƠN TIÊU CHUẨN ĐẶC BIỆT 3.690.000 VNĐ/BÀN/10 KHÁCH
MENU TỰ CHỌN

MÓN KHAI VỊ

(Quý khách chọn 5 món mặn & 1 món tráng miệng)
MÓN THỊT (Chọn 1 món)

(Chọn 2 món)
Nấm đông cô bách hoa /Tôm chiên tơ hồng

Gà quay tỏi thơm - BBC / Gà quý phi - BBC
Gà quay muối ớt - Bánh Bao Chiên

Gỏi tuyết nhĩ hải sản / Tôm hạnh phúc

Gà quay sốt Tứ Bửu/ Gà quý phi - Bánh bao chiên

Càng cua bách hoa / Gỏi bưởi tôm thịt

Gà tiềm chanh muối / Gà quay Pate - Bánh bao chiên

Gỏi bưởi hải sản / Bò cuốn phô mai

Gà quay nước mắm /Gà quay da giòn - Bánh bao chiên

Bò xiên BBQ / Chả mực hạ long chiên giòn

Gà tiềm tuyết nhĩ/ Gà quay ngũ vị - Bánh bao chiên

Gỏi hải sản rong biển / Chả giò Glorious

Heo sữa quay 1/2 con -bánh bao chiên

Tôm xào cung bửu/ Gỏi hải sản rong biển
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt/Chả giò bách thảo

Giò heo hầm nấm đông cô
Giò heo hầm hải sản / Bò né hoa thiên lý

Hạnh nhân bách hoa/ Chả giò hoàng kim

Giò heo hầm hải sâm

Gỏi sứa hải sản / Tôm Lăn bột

Heo sữa quay 1/2 con -bánh bao chiên

Gỏi bò nướng Thái / Gỏi bồn bồn hải sản

Vịt kim linh - Bánh bao chiên

Tôm cuộn thịt xông khói
(Chọn 1 món)
Soup bào ngư vi cá / Soup sò điệp cua

Vịt quay Pì Pà - Bánh bao chiên
Vịt quay kim tiền -Bánh bao chiên
Bắp Bò Úc nấu trái vải - Bánh mì
Bò né hoa thiên lý /Bắp bò úc nấu tân tiến

Soup sò điệp cua / Soup sơn hào hải vị

Bắp Bò Úc nấu rượu vang - Bánh mì

Soup sơn hào hải vị /Soup óc heo cua tóc tiên

Bồ câu quay - Bánh bao chiên

MÓN HẢI SẢN

Bồ câu tiềm yến /Gà tiềm bạch quả táo đỏ
Bồ câu quay kim sa - Bánh bao chiên
Bồ câu quay Kim Tiền - Bánh bao chiên

MÓN SOUP

(Chọn 1 món)
Tôm sú rang X.O /Tôm sú hấp bia

MÓN CƠM, MÌ, BÚN

Tôm sú nướng Phô Mai /Tôm sú hoàng kim
Cá bống mú hấp Hong Kong
Cá bống mú chưng tương /Cá chẽm hấp X.O

(Chọn 1 món)
Cơm chiên gà xé cá mặn /Cơm chiên lạp vị khoai môn

Cá bống mú hấp X.O/ cá chẽm hấp tàu xì

Cơm chiên Mã Lai hải sản /Lẩu hoa anh đào - Mì

Cá Tầm File hấp HongKong

Mì xá xíu Trường Thọ /Mì phúc kiến xào hải sản
Lẩu gà tiềm thảo dược - Mì
Lẩu cá Tầm nấu măng chua - Bún
Lẩu cá Bóp nấu măng chua - Bún
MÓN TRÁNG MIỆNG ( chọn 1 món )
Bánh tuyết thiên sứ / Chè hạt sen tuyết nhĩ táo

Cá Tuyết File hấp HongKong
Cá bống mú hấp Triều Châu

Cá chẽm hấp triều châu

Bánh kem sữa tươi / Chè hạt sen nhãn nhục
Bánh tuyết thiên sứ/ bánh Mouse dâu
Bánh su kem vani kèm mứt trái cây phô mai & bơ sợi

THỰC ĐƠN TIÊU CHUẨN VIP

4.690.000 VNĐ/BÀN/10 KHÁCH

MENU TỰ CHỌN

(Quý khách chọn 5 món mặn & 1 món tráng miệng)
MÓN HẢI SẢN
MÓN ĂN NHẸ ( chọn 1 món )
Bánh Croissant Phô Mai
Bánh Patechaud
Bánh Tarte tôm
Bánh Danish Ham
Bánh Tarte Gà

MÓN KHAI VỊ
(Chọn 2 món)
Uyên ương tổ yến / Nấm đông cô bách hoa
Tôm sốt Mayonnaise trái thơm
Trứng cút dồn bách hoa/ Tôm xào cung bửu
Tôm xào Cung Bửu/ Gỏi sứa hải sản
Gỏi bưởi tôm thịt/ Gỏi bò nướng Thái
Thăn heo nướng kim tiền
Bò chiên kiểu Korea / Chả giò hoàng kim
Chả giò hoàng kim / Tôm hạnh phúc
Gỏi củ hủ dừa hải sản / Tôm chiên lúa mạch
Hạnh nhân bách hoa/ Tôm chiên tơ hồng
Tôm dồn bát trân / Bò cuốn phô mai
Gỏi hải sản rong biển / Chả giò tôm
Gỏi mực Thái Lan / Mực khoanh chiên giòn
Càng cua Bách Hoa / Tôm hạnh phúc
Gỏi sứa vịt quay kiểu Trung hoa
Mực chiên giòn / Bò xiên BBQ

MÓN SOUP
(Chọn 1 món)
Soup vi cá hải sản / Súp sơn hào hải vị
Soup hải sản tam tơ /Soup sò điệp cua
Soup sò điệp cua / Soup óc heo cua tóc tiên
Soup bào ngư vi cá / Soup trân châu hải sản
Soup trân châu hải sản / Soup bào ngư vi cá
Soup tuyết nhĩ hải sản / Soup sò điệp cua
Soup sơn hào hải vị / Soup tuyết nhĩ cua
Soup óc heo cua tóc tiên
Soup bóng cá cua / Soup sơn hào hải vị
Soup tuyết nhĩ cua /Soup bào ngư vi cá

(Chọn 1 món)
Tôm càng rang X.O
Tôm càng rang hương tỏi
Tôm càng cari Thái
Tôm càng nướng mọi
Tôm càng rang muối kiểu Hong Kong
Cua lột sốt me/Tôm sú rang muối kiểu HongKong
Cua lột chiên cốm xanh /Cua lột chiên bơ
Cua lột sốt chanh dây /Cua lột sốt Tây Hồ
Cua lột chiên bơ/ Tôm sú rang X.O
Cua lột sốt Tây Hồ / Cá bống mú hấp X.O
Cá bống mú hấp Ngọc Châu Kỳ Lân
Cá bống mú hấp HongKong

MÓN THỊT
(Chọn 1 món)
Hải sản vịt bá vương /Vịt kim linh -Bánh bao chiên
Vịt quay kim tiền -Bánh bao chiên
Bồ câu quay - Bánh bao chiên
Bồ câu tiềm yến /Vịt hầm bát trân
Bồ câu quay kim sa - Bánh bao chiên
Bồ câu quay Kim Tiền - Bánh bao chiên

MÓN CƠM, MÌ, BÚN
(Chọn 1 món)
Lẩu cua biển Hong Kong -Mì
Lẩu gà tiềm thảo dược - Mì
Lẩu Vương quốc nấm hải sản - Mì
Lẩu cá Tầm nấu măng chua - Bún
Lẩu Tôm Càng Thái Lan - Bún

MÓN TRÁNG MIỆNG (chọn 1 món)
Chè kim long kết phụng
Chè hạt sen đậu đỏ / Chè hạt sen tuyết nhĩ táo
Bánh kem sữa tươi / Bánh Tuyết thiên sứ
Bánh tuyết thiên sứ / Bánh Mouse dâu
Chè hạt sen nhãn nhục
Bánh Blackforest Cake / Nho Mỹ
Bánh su kem vani kèm mứt trái cây, phô mai và bơ sợi

