HOME CATERING MENU 1
WESTERN SET MENU / THỰC ĐƠN MÓN ÂU
VND 1,000,000++
Starter
Seafood salad with avocado, tomato and lemon dressing
Sa-lát hải sản với quả bơ, cà chua và sốt chanh vàng
Or
Creamy mushroom soup with parma ham and bruschetta
Súp kem nấm với thịt heo muối Parma và bruschetta cà chua
***

Main course
Pan-fried ribeye cuberoll with roasted potato,
seasonal vegetable and pepper sauce
Nạc lưng bò áp chảo với khoai tây nướng, rau củ theo mùa và sốt tiêu
Or
Roasted sea bass fillet with creamy quinoa parmesan cheese,
mashed carrot, steamed vegetable and saffron sauce
Cá vược phi lê nướng với kem phô mai parmesan và hạt diêm mạch, cà rốt nghiền,
rau củ hấp kèm sốt nụ nghệ tây
***

Dessert
Red fruit panna cotta with coconut sherbet
Panna cotta quả đỏ kèm kem dừa
Or
Green tea opera cake with seasonal fruits
Bánh opera trà xanh và trái cây

HOME CATERING MENU 2
WESTERN SET MENU/ THỰC ĐƠN MÓN ÂU
VND 1,500,000 ++
Starter
Smoked duck salad with bacon, “Đà Lạt” vegetables and balsamic dressing
Sa-lát lườn vịt hun khói với thịt ba rọi xông khói, rau củ Đà Lạt và sốt dầu giấm đen
Or
Smoked salmon with crab mille-feuille with creamy horse radish sauce
Cá hồi xông khói với cua xếp lớp kèm sốt kem cải ngựa
***
Pumpkin soup with prawn and vegetables bruschetta
Súp bí đỏ với tôm và bruschetta rau củ
Or
Ravioli prawn with lobster sauce and green vegetables
Bánh xếp nhân tôm kèm sốt tôm hùm và rau xanh
***

Main course
Pan-fried beef mignon, potato cake, steamed seasonal vegetables and truffle sauce
Thăn bò áp chảo với bánh khoai tây, rau củ non hấp và sốt nấm xuân kim cương
Or
Roasted salmon fillet with spaghetti vegetables, crusted potato, smoked bacon and red wine sauce
Cá hồi phi lê nướng với rau củ bào sợi, khoai tây, sốt thịt heo muối xông khói và rượu vang đỏ
***

Dessert
Chocolate dome with red fruit and passion fruit sorbet
Bánh vòm sô-cô-la với quả đỏ và kem chanh leo
Or

Passion fruit cheese cake with red fruits coulis and goat yoghurt ice cream
Bánh phô mai chanh leo với mứt quả đỏ và kem sữa chua dê

------NOTES/ LƯU Ý:

* This price is charged per person and doesn’t include catering fee/ Giá trên tính theo suất và chưa
bao gồm phí phục vụ tại điểm
* This price is applied for a minimum order of 2 persons/ Giá trên được áp dụng cho đơn hàng từ
2 khách trở lên
* A full beverage package including 1 bottle of house wine and free flow of Alba mineral water
will be charged at VND 1,000,000++/ Gói đồ uống bao gồm 1 chai vang và nước khoáng thiên
nhiên Alba không hạn chế sẽ được phục vụ với giá 1.000.000VNĐ++
* Please note that in response to COVID-19, we will execute all necessary measures during food
preparation, set-up and service to ensure your entire safety/ Hưởng ứng công tác phòng chống dịch
Covid-19, chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp an toàn cần thiết trong quá trình chế biến đồ ăn,
chuẩn bị bàn ăn và phục vụ vì sức khỏe của bạn và gia đình.

