
Please inform us of  any food allergies or special dietary requirements.
Prices quoted in (,000) VND, subject to 5% service charge and 10% VAT

SATURDAY BUFFET DINNER 980++ 

01 special appertizer and 1/2 grilled lobster for adult (12-y-o up)
01 món khai vị đặc biệt và 1/2 tôm hùm nướng cho khách mua suất bu�et người lớn (từ 12t trở lên)

Special passing around

Drink/ Đồ uống

Food/ Quầy bu�et

Included 01 drink per guest: So� drink/ Fresh fruit juice of the day/ Sappporo draught beer/ Min-
eral water/ Tea or Co�ee
Bao gồm 1 đồ uống tuỳ chọn: Nước ngọt/ Nước hoa quả theo ngày/ Bia tươi Sapporo/ Nước khoáng/ 
Trà hoặc cà phê.

Traditional Vietnamese Noodle
Quầy bún/ phở kiểu Việt Nam

Grill Corner: Lamb, Beef, Salmon, Vegetables, King Prawn, Mussel,..
Quầy đồ nướng/ chiên/ xào: thịt cừu, bò Úc, cá hồi, rau củ quả, nấm, măng tây, tôm, vẹm, ốc hương.

Japanese Corner: assorted sushi, sashimi (salmon, chutoro, crab, unagi, octopus, prawn
Quầy đồ Nhật: các loại sushi, sashimi (cá hồi, cá ngừ, cá ép trứng, cua, tôm, lươn Nhật, …)

Steamed Seafood Corner: Crab, Mussel, King Prawn, Squid, Octopus, Clam
Quầy hải sản hấp: Cua, ghẹ, ngao, vẹm, tôm sú, mực, bạch tuộc

Cheese & Cold cut corner: Parmesan, Gorgonzola, Roquefort, Edam, Emetal, Salami, Ham, Garlic 
Sausage, Iberico ham, Parma ham
Quầy phô mai, bánh mì và các loại thịt nguội, đùi lợn muối Iberico trứ danh

Pasta Corner: Bolognaise, Carbonara
Quầy pasta (sốt kem nấm, sốt bò băm)

Pizza and baked bun corner
Quầy pizza các loại

Salad & healthy corner
Quầy salad trộn các loại (Âu, Á)

Korean food & panchan
Quầy đồ Hàn (Gimbab, miến trộn, các loại panchan, kimchi)

Steamed Chinese food: dimsum, dumpling, sticky rice, buns
Quầy đồ hấp (xôi khúc, sủi cảo, há cảo, bánh bao)

Braised food corner: chicken, beef, lamb, pork
Quầy món hầm, om, nấu chậm (gà, bò, heo,…)

Soup corner: Miso, Pumpkin, Creamy, Vegetable
Quầy soup (súp miso, súp bí ngô, súp kem)

Organic farm to table: some vegetables and special vegan soup
Quầy organic (các loại súp rau, củ quả organic)

Dessert corner: assorted cake, chocolate tower, fresh fruit and ice cream
Quầy tráng miệng: các loại bánh ngọt, hoa quả, tháp sô cô la và các loại kem ăn kèm topping.


