Thực đơn BBQ Buffet 399.000 VNĐ/khách
Áp dụng từ 40 khách trở lên (Giá đã bao gồm 10% VAT)
Món súp:
Súp Gà nấm Đông Cô
Cháo sườn
Món khai vị:
Cơm lam, muối vừng
Bánh cuốn – chả
Món salat :
Salat cà chua, dưa chuột
Gỏi Gà hoa chuối
Gỏi Sứa rau kinh giới
Gỏi Rau thập cẩm
Salat Nga
Bánh phồng tôm
Gia vị các loại
Món nguội:
Bánh mỳ - bơ – mứt – thịt nguội các loại
Món nóng:
Bò sốt vang – bánh mỳ
Cá fillet tẩm bột chiên
Bò xào rau thập cẩm
Gà om nấm đông cô
Mỳ Spaghetty
Cơm rang Dương Châu
Món hấp:
Bánh bao
Bánh bột lọc

Món nướng:
Tôm sú nướng tỏi
Vịt quay mật ong
Bò nướng lá lốt
Dê núi nướng chao
Heo Mán nướng giềng mẻ
Tráng miệng :
Trái cây các loại
Bánh ngọt các loại
Chè các loại

Thực đơn BBQ buffet 449.000vnđ/khách
Áp dụng từ 40 khách trở lên (Giá đã bao gồm 10% VAT)
Món súp:
Súp Hải sản đậu phụ chua cay
Cháo sườn hoặc cháo cá hồi
Món khai vị:
Cơm lam, muối vừng
Bánh cuốn – chả
Xôi sắn vườn VR
Xôi vò, chả quế
Salat:
Salat cà chua, dưa chuột
Gỏi Gà xé phay
Gỏi Tôm thịt bóp thấu
Gỏi Bò Hoa chuối
Gỏi Mực rau răm
Gỏi rau diếp cá
Salat Nga
Bánh phồng tôm
Gia vị các loại
Món nguội:
Bánh mỳ - bơ - mứt – thịt nguội các loại
Món nóng:
Bò (hoặc Thỏ) sốt vang - bánh mỳ
Cá fillet sốt bơ chanh
Bò xào rau thập cẩm
Gà om nấm Đông Cô
Mỳ xào hải sản
Mỳ Spaghetty
Cơm rang Dương Châu
Món hấp:
Bánh bao

Ngao hấp sả ớt
Bánh bột lọc
Món dân dã:
Bún chân giò - dọc mùng
Bún riêu cua - đậu phụ chiên
Bún chả
Món nướng:
Tôm sú nướng tỏi
Vịt quay lu
Bò nướng muối ớt
Dê núi nướng chao
Heo Mán nướng giềng mẻ
Heo Mán quay
Rau cuốn thịt hun khói
Mực tươi nướng muối ớt
Gà fillet kẹp sả ớt
Món chiên:
Rau củ quả tẩm bột chiên
Hải sản tẩm bột chiên
Bánh bao chiên - sữa đặc

Tráng miệng:
Trái cây các loại
Bánh ngọt các loại
Chè các loại

