
 

 

 

SUNDAY CHINESE BUFFET – WEEK 3 

**** 

SALAD STATIONS – KHU GỎI VÀ RAU XANH 

Gỏi gà khoai môn và mù tạt  

 Taro, chicken and mustard salad  

Tai heo phá lấu cùng sốt ớt  

 Chinese style stewed pork ear salad   

Gỏi bò chua cay  

 Beef with sour and spicy salad 

Gỏi cuốn tôm tươi  

Fresh spring roll with shrimps 

Gỏi dưa chuột 

 Cucumber salad 

Trứng bách thảo gừng đỏ 

Preserved eggs with tender ginger 

 

Salad bar: Mixed lettuce | Cucumber | Tomato | Kimchi | Carrot | Zucchini | Broccoli| 

Cauliflower | Steamed peanut | Sweet corn | Deep fried tofu 

 

 

SOUP - SÚP 

Tofu and corn soup 

Súp bắp đậu phụ 

Chicken soup with Chinese herb 

Canh gà thuốc bắc 

Salted egg & Congee 

Cháo trắng trứng muối 

 

 



 

 

 

 

DIM SUM (free order) – DIM SUM (gọi thoải mái) 

(Order A La Carte – Gọi theo thực đơn) 

Deep fried bean curd sheet with prawn paste  

Phù trúc cuộn chiên  

Crab meat dumpling/ Cảo ghẹ 

“Har Kau” Dumpling/ Há cảo 

Scallop dumpling/ Cảo sò điệp  

Shrimp rice roll/ Bánh cuốn tôm 

“Siew Mai” with abalone sauce 

Xíu mại sốt bào ngư 

Shrimp spring roll 

Chả ram rồng vàng 

Snail & clamp Dumpling/ Cảo nghêu  

Salmon dumpling 

Cảo cá hồi 

Pan fried mini vegetable pork bun with scallion 

Bánh bao hành 

XO dumpling/ Cảo XO 

Seafood dumpling 

Cảo hải sản 

Beef with celery dumpling 

Cảo thịt bò rau cần 

Chicken sticky rice 

Xôi gà 

Fried taro shrimp roll 

Chả tôm giò khoai môn 

Steamed rice roll with minced beef 

 Bánh cuốn bò 

 

 



 

 

 
 

 

LIVE STATION – NẤU TRỰC TIẾP 

Stewed pigeon with soy sauce Macau style  

Bồ câu quay om xì xầu kiểu Ma Cau  

Crispy suckling pig 

Heo sữa quay 

Macanese style Roasted chicken  

Gà quay kiểu Ma Cau 

Guan Dong style Roasted duck  

Vịt quay Quảng Đông 

BBQ Char siu pork 

Thịt heo xá xíu 

 

HOT POT STATION – QUẦY LẨU 

Fresh hotpots with vegetables 

Lẩu tươi sống với rau xanh 

 

HOT FOOD - MÓN NÓNG – A LA CART ORDER 

Beef ribs with pepper sauce 

Sườn bò sốt tiêu 

Stir fried vegetable with garlic 

Rau thập cẩm xào tỏi 

Minced pork eggplant 

Cà tím heo bằm 

Fried rice with salted fish 

Cơm chiên cá mặn 

Singapore fried vermicelli 

Miếng xào Singapore 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESSERT/ TRÁNG MIỆNG 

Mango pudding / Bánh tart xoài  

Custard bun / Bánh Bao kim sa 

Deep fried purple sweet potato ball / Bánh khoai lang tím  

Passion fruit mouse / Bánh chanh dây 

Panda cake/ Bánh panda 

Choux eclair / Bánh choux clair 

Red velvet cake / Bánh red velvet  

Raspberry panna cotta / Bánh panna cotta dâu 

Assorted macaroons / Bánh macaroon 

 Cream caramel/ Bánh kem caramel 

Fresh fruits / Trái cây tươi 

 

 

 


