
                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                        

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

FIRST DAY LUNCH 
   (Vegetarian menu)  

Pumpkin soup with almon sheet 

Súp bí ngô ăn với hạt hạnh nhân 

Mixed flavoured seasonal vegetables salad with carot sauce 

Salad rau củ ăn kèm với sốt carot 

Sweet & sour sauce shiitake 

Nấm đông cô sốt chua ngọt 

Baked vegetable with butter sauce 

Rau củ bỏ lò ăn kèm với sốt bơ 

Tofu with soya sauce  

Đậu phụ sốt xì dầu 

Mixed tropical fresh fruit with honey  

Hoa quả trộn mật ong 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

FIRST DAY DINNER 
(Vegetarian menu) 

 

White bean soup 

Súp đậu trắng 

Vegetable salad  

Salad rau củ quả  

Sweet corn cake with vegetable 

Bánh ngô với rau hầm  

Breaded fried pumkin  

Bí ngô chiên xù 

Vegetable curry 

Cari rau  

Boiled chayote with sesame   

Su su luộc chấm muối vừng 

Cream caramen 

Kem caramen 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                      

BREAKFAST MENU 

Mixed salad of tomatoes and cucumbers  

 Salad cà chua + dưa chuột 

Salad & sauce station  

Các loại rau salad ăn kèm với các loại sốt 

Eggs station 

Trứng các loại 

Pancake with chocolate or honey 

Bánh pancake ăn kèm với sốt socola hoặc mật ong 

Hot Dishes 

Stir-fired egg noodle with vegetable 

Fruit juice & Fresh fruits 

Nước hoa quả các loại & hoa quả tươi 

Bread, butter, yogurt and cake 

Bánh mỳ bơ mứt, phomai các loại, sữa chua, bánh ngọt  

  

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

BBQ LUNCH 
   (Vegetarian menu)  

Grilled potatoes with butter   

Khoai tây nướng bơ 

Snow white salad 

Nộm bạch tuyết kê 

Mushroom skewer 

Nấm mỡ xiên nướng 

Tofu skewer  

Đậu phụ xiên nướng 

Minced mushroom with vegetarian sauce 

Chả nấm viên sốt chay 

Vegetarian Stuffed Peppers Recipe  

Ớt chuông nhồi chay 

Mixed fried rice 

Cơm chiên thập cẩm 

Fresh fruit 

Hoa quả tráng miệng 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

SECOND DAY DINNER 
For 3 days, 2 nights 

(Vegetarian menu) 

Cream of corn soup 

Súp ngô kem 

Papaya salad 

Nộm đu đủ  

Crippy spring rolls fruit 

Nem rán hoa quả với sốt mayonese 

Cassava rolls cheese with cream sauce  

Sắn ta cuộn pho mai với sốt kem 

Stir – fried shiitake mushroom with red wine sauce 

Nấm đông cô ăn với sốt rượu vang đỏ 

Stir – fried seasonal vegetable 

Rau xào theo mùa 

Apple crumble with chocolate ice cream 

Bánh táo ăn với kem chocolate 

Hot tea/ coffee 

Trà/ cafe nóng 



 

                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

Farewell lunch 
(Thực đơn chọn món) 

Mushroom and sweet corn soup 

Súp ngô nấm  

Stir- fried clauliflow with mushroom sauce 

Hoa lơ xào với sốt nấm 

French Fried  

Khoai tây chiên  

Salad snow white  

Nộm bạch tuyết kê 

Spagetti with basic spicy tomato sauce  

Mỳ ý xào sốt cay  

Tropical fresh fruit 

Hoa quả theo mùa 

 

 

 

 

 

 


