
InterContinental  Saigon 
 Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd.  |  District 1, Ho Chi Minh City  |  Vietnam

Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us

MENUS

T tiếng Việ |    ENGLISH

S A I G O N

http://www.intercontinental.com/meetings
mailto: events@icasianasaigon.com


Thông Tin quan Trọng

Các món ăn địa phương thuần túy
Bao gồm các món đặc sắc từ các vùng miền khác nhau nhằm tôn vinh 
vẻ đặc trưng củng như các nguyên liệu tươi ngon nhất của vùng miền 
đó.

Món ngon các nước
Là các món ngon truyền thống và hiện đại nổi tiếng của các nước trên 
thế giới nhằm phản ảnh kiến thức ẩm thực quốc tế của các đầu bếp.

Món ăn nhẹ

Món ăn chay

giỚi Thiệu
Bất kể quy mô hay chủ đề cuộc họp của bạn là như thế nào, chúng tôi luôn tìm 
cách nhằm tạo ra một phong cách ẩm thực chính xác và thuần túy cho những 
buổi ăn trưa, những giờ giải lao và những bữa ăn tối đó. 

Ví dụ như các món ăn địa phương thuần túy được chế biến từ những công thức 
nấu ăn tinh túy và những thành phần nguyên liệu theo mùa ngon nhất nhằm 
phản ánh và truyền cảm hứng hương vị địa phương cho người thưởng thức. 

Trong khi đó, các món ăn quốc tế của chúng tôi là sự kết hợp tinh tế về kiến 
thức ẩm thực quốc tế của các đầu bếp hàng đầu tại khách sạn nhằm mang đến 
những món ngon truyền thống và hiện đại nổi tiếng trên thế giới cho các thực 
khách.

Chúng tôi chú trọng đến nguồn cung cấp nguyên liệu với tiêu chí tươi ngon và 
là sản phẩm tự nhiên ngay tại địa phương mỗi khi có thể cho toàn bộ thực đơn.

Chỉ cần “Click” vào thực đơn của chúng tôi tại phía dưới đây, bạn sẽ thấy được 
nhiều sự lựa chọn khác nhau. Cùng với đội ngũ đầu bếp tuyệt vời, chúng tôi 
luôn sẵn lòng cùng bạn tạo ra những thực đơn cho riêng bạn nhằm mang đến 
cho bạn một trãi nghiệm thực sự đáng nhớ.

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống

Tiếng ViệT  |  engLish



ThựC đơn 3 món TÂy a

ThịT bò Tái Chanh

phô mai bào, sà lách arugula, nấm

Cá phi lê hấp

sốt trai và bí đỏ, cà chua và bí ngòi

bánh keM phô Mai

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn 3 món  |  ThứC đơn 4 món  |  ThựC đơn đặC BiệT

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn 3 món TÂy B

Súp khoai Tây và hành

Thịt heo xông khói, sốt gan ngỗng

ỨC gà đúT lò

Cải bó xôi, đậu bắp, sốt rượu đỏ cô đặc

kem tươi lạnh

sốt dâu tây

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn 3 món  |  ThứC đơn 4 món  |  ThựC đơn đặC BiệT

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn 4 món TÂy a

Cá hồi xông khói Cuộn rau Cải nướng
phô mai kem, sốt quế tây

Súp nấM với bánh Mì Tỏi

SalTiMboCCa
Thịt đùi xông khói cuộn, giăm bông parma,   
sốt rượu trắng cô đặc

bánh Táo với 
Kem va ni

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn 3 món  |  ThứC đơn 4 món  |  ThựC đơn đặC BiệT

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn 4 món TÂy B

Sà láCh Sò điệp

Xoài, dâu, sốt ớt chuông

Súp Cà Chua nướng

Sườn Cừu nướng

Khoai tây và nấm ghiền, sốt bạc hà

bánh va ni nhiều lớp

Kem sôcôla

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn 3 món  |  ThứC đơn 4 món  |  ThựC đơn đặC BiệT

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn 4 món TÂy   
đặC BiệT a

Sà láCh roMain và SốT CaeSar
Ba rọi xông khói, sốt nấm poccini, phô mai Ý

Súp hải Sản Cà Chua nướng

Cá hồi đúT lò
đậu pháp, cà tím, củ dền, sốt chanh

bánh Táo nướng ăn Cùng
Kem quế, bánh ngọt sôcôla

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn 3 món  |  ThứC đơn 4 món  |  ThựC đơn đặC BiệT

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn 4 món TÂy   
đặC BiệT B

Sà láCh hải Sản kiểu Ý
sốt chanh, lá quế, ớt

Súp hành với bánh Mì Tỏi

Sườn bò hầM
sốt BBq, khoai tây chiên, cà rốt xào với thì là

bánh dâu
Kem va ni với bánh ngọt hạt phỉ và sốt đường ngào

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn 3 món  |  ThứC đơn 4 món  |  ThựC đơn đặC BiệT

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn hội họp a

gỏi ngó Sen
Với thịt heo

Canh Cá nấu ngóT

vịT kho gừng
rau cải xào thập cẩm, cơm trắng hấp

Trái cây tươi

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn TiệC  |  hải sản

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B  |  ThựC đơn đặT sẵn C  |  ThựC đơn đặT sẵn D

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn hội họp B

gỏi Cuốn TôM
nước mắm ngọt

Canh khổ qua
Với thịt heo viên, hành lá

ThịT kho TrỨng
Dùng kèm với cơm trắng và cà tím nướng    
nước mắm cay

Chè bắp nướC dừa

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn TiệC  |  hải sản

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B  |  ThựC đơn đặT sẵn C  |  ThựC đơn đặT sẵn D

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn hội họp C

gỏi ngó Sen với TôM và ThịT heo

Súp Măng Tây Cua

Cá ChẻM Chiên SốT Chua ngọT

bò lúC lắC

MựC xào dưa leo, Cà Chua và Cần

CơM Chiên Tỏi

Trái Cây Tươi Theo Mùa

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn TiệC  |  hải sản

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B  |  ThựC đơn đặT sẵn C  |  ThựC đơn đặT sẵn D

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn hội họp D

gỏi Cuốn, Chả giò Chiên, gỏi xoài TôM khô

Súp bông Cải Trắng
cà rốt, sườn non, hành lá

gà nướng Muối ớT

TôM Sú rang Me

Cải rổ xào SốT dầu hào

CơM Chiên hải Sản với Trái ThơM

Trái Cây Tươi Theo Mùa

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn TiệC  |  hải sản

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B  |  ThựC đơn đặT sẵn C  |  ThựC đơn đặT sẵn D

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn hải sản

gỏi Củ hủ dừa
Với mực tầm và tôm

Súp nghêu
Canh nghêu thì là kiểu miền Bắc

ToM riM, hanh la
Cá chẽm chiên giòn với nước mắm gừng
rau muống xào, cơm chiên bơ tỏi

Chè đậu đen nướC dừa

Trà và cà phê

Bánh qui bơ

ThựC đơn TiệC  |  hải sản

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn Chay Trung hoa

Chả giò rau cải cuốn lá tàu hủ ki chiên

súp chua cay rau cải Tứ Xuyên

Tôm chiên chay với rau cải và sốt chua cay

rau cải xào với nấm đông cô sốt cay đặc biệt

Bắp cải thảo tiềm với nấm và trúc xinh

Cơm chiên trứng với rau cải và hạt điều

Bánh nếp lăn mè với hạt sen chiên

Chè bột báng với sốt xoài cùng hương vị bưởi

món ăn Chay  |  ThựC đơn đặT sẵn

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn Trung hoa a

gà ướp rượu, đậu hủ ki cuốn cá thát lác

súp vi cá thịt cua ,nấm và trúc sinh

giò heo hầm sốt đỏ

Tôm chiên sốt cay

Cá mú hấp kiểu hong kong

măng tây xào mắm cay

Cơm chiên thịt vịt xông khói

Trái cây

món ăn Chay  |  ThựC đơn đặT sẵn

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



ThựC đơn Trung hoa B

sà lách hải sản trái cây

súp vi cá chua cay 

gà quay tiêu đen bánh phồng tôm

Cá mú hấp tương cay

Thịt bò xào hành tây 

rau mùa xào nấm shitake

Cơm chiên xá xíu hạt điều

Chè đậu đỏ hạt sen

món ăn Chay  |  ThựC đơn đặT sẵn

ThựC đơn đặT sẵn a  |  ThựC đơn đặT sẵn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



món Tự Chọn a
Món khai vị

gỏi mực

gỏi xoài xanh và tôm

sà lách nấm rừng nướng

sà lách gà với đậu

Các loại thịt nguội

sà lách khoai tây, cà chua, đậu pháp và cá ngừ

patê gan gà với bánh mì tỏi

Cơm cuộn lá rong biển kiểu nhật

Súp

súp nấm với bánh mì bơ tỏi

món Tự Chọn a  |  món Tự Chọn B

1 of 2  

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



Món Tráng Miệng

Bánh táo

Bánh mousse dâu

Va ni eclaire

Bánh kem nướng hương xoài

Chè chuối nước dừa

Bánh va ni nhiều lớp

Cà phê clafoutis

Các loại trái cây tươi

Món Chính

Bắp bò hầm tiêu xanh với nước dừa

Cá mú chiên với nước mắm gừng

Thịt heo cuộn phômai chiên với sốt trứng

gà nướng xả ớt

mướp tây chiên giòn với sốt chanh trứng

rau cải thập cẩm xào

Khoai tây đút lò

Cà tím nướng dùng với nước mắm ngọt

Cơm chiên bơ tỏi
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món Tự Chọn a  |  món Tự Chọn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



món Tự Chọn B
Món khai vị
gỏi cuốn tôm
Cơm cuộn nhật kiểu California
Chả giò tôm chiên
gỏi bồn bồn với tôm sú
sà lách măng tây với tôm nướng sốt teriyaki
Cá thác lác nhồi ớt và mè chiên
sà lách romain với thức ăn dùng kèm và sốt caesar
gỏi gà xé phay
Thịt bò tái sốt cá ngừ với nấm
sà lách với các loại nấm nướng
sà lách khoai tây

Súp
súp rau củ kiểu Ý
súp chua cay kiểu Việt nam

1 of 2  

món Tự Chọn a  |  món Tự Chọn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



Món Tráng Miệng

Bột báng với dưa mật ong và nước cốt dừa

Bánh chuối pudding với rượu rum

Bánh dâu tart

Bánh kem nướng va ni

Bánh đậu đỏ

Bánh sôcôla và bơ đậu phộng

Bánh dừa 

Bánh táo

Các loại trái cây tươi

Bánh sữa chua với xoài

Món Chính

Tôm và gà xiên cay với rau mùi Việt nam

Cá bống mú hấp với sốt teriyaki

Cá chiên với xả

Bò xào sốt tiêu đen

Thịt đùi gà kho gừng

rau củ xào với sốt dầu hào

Khoai tây đút lò với tỏi và lá hương thảo

Cà tím nướng dầm nước mắm chua ngọt

Cơm chiên cá mặn với lòng trắng trứng

InterContinental Asiana Saigon 
 Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd.  |  District 1, Ho Chi Minh City  |  Vietnam

Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us

2 of 2  

món Tự Chọn a  |  món Tự Chọn B

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



món ăn nhẹ
lạnh

mướp tây nướng với thịt ba rọi xông khói và nấm

Dưa đá cuộn đùi heo xông khói

Cá hồi với sốt kem

salad tôm với ớt chuông và sốt pesto

rau cải nướng

gỏi sò điệp nướng với gia vị

Cà chua bi tầm ướp với phô mai Ý

món ăn nhẹ  |  món ăn nhẹ Theo Chủ đề

1 of 2  

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



bánh ngọT

Bánh kem phô mai 

Bánh tart xoài

Bánh chuối

Bánh phô mai 

nóng

Bánh trứng nướng nhân gà xông khói

rau cải và tôm chiên kiểu nhật

Bánh nướng nhân cà ri heo

Chả giò tôm

Bánh tráng cuộn cá chẽm và nấm nhật
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Chủ đề Cua
lạnh

sà lách cua

gỏi cuốn cua với thịt heo

Bánh mì sandwich với cua và trứng

hải sản carpaccio với sốt cua

sà lách mướp tây tẩm bột chiên với thịt cua

Bánh phồng tôm

Bánh đa

món ăn nhẹ  |  món ăn nhẹ Theo Chủ đề

Chủ đề Cua  |  Chủ đề gan ngỗng  |  Chủ đề CáC món Tôm hùm Và Tôm

1 of 2  

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



bánh ngọT

Thạch xoài

Bánh sôcôla và bơ đậu phộng

Bánh tart mâm xôi với chanh

Bánh qui các loại

Thạch dâu

nóng

Bánh thịt cua

Chả giò tôm cua

Bánh bột chiên nhân cua và thịt gà

Bánh cua và cải bó xôi đút lò

Thịt cua chiên giòn
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Chủ đề gan ngỗng
lạnh

gan ngỗng rán với sốt dâu rừng

Terrine gan ngỗng với nấm

đùi heo xông khói cuộn gan ngỗng

Bò carpaccio với sốt gan vịt

sà lách gà xông khói với gan ngỗng

Bánh phồng tôm

Bánh đa

1 of 2  

món ăn nhẹ  |  món ăn nhẹ Theo Chủ đề

Chủ đề Cua  |  Chủ đề gan ngỗng  |  Chủ đề CáC món Tôm hùm Và Tôm

giỚi Thiệu   |   ThựC đơn Âu   |   ThựC đơn ViệT nam   |   ThựC đơn Trung hoa   |   TiệC Tự Chọn   |   món ăn nhẹ   |   Trà & Cà phê giữa Buổi   |   ThứC uống



bánh ngọT

Bánh sôcôla

Bánh va ni nhiều lớp

Bánh tart cam

Các loại bánh qui

Thạch dâu

nóng

đậu hà lan với gan ngỗng

Bánh trứng với thịt ba rọi xông khói và gan vịt

Khoai tây chiên với gan ngỗng

gan ngỗng rán với táo

Bánh nấm gan vịt đút lò
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Chủ đề CáC món Tôm hùm   
Và Tôm
lạnh

gỏi cuốn tôm 

sà lách tôm hùm với măng tây và khoai tây

sà lách cá hồi xông khói cuộn tôm

sà lách tôm hùm với cà chua

Terrine tôm hùm

Bánh phồng tôm

Bánh đa
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bánh ngọT

Bánh sôcôla chanh dây

Bánh éclaire cà phê

Bánh kem phô mai

Các loại bánh qui

Thạch dâu

nóng

Bánh trứng nướng với tôm và ba rọi xông khói

nấm chiên giòn với thịt tôm hùm

Chả giò tôm

Tôm hùm với cải bó xôi

Bánh tôm hùm đút lò
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giải Lao giữa Buổi
ThựC đơn Buổi sáng

ThỨ hai - Sôcôla
sandwich sôcôla với  mứt cam
Bánh mì tròn với nutella và kem tươi
Bánh ngọt sôcôla
Bánh tart sôcôla
Trái cây tươi

ThỨ ba - Cam
sandwich với cam và dưa chuột 
Bánh sừng trâu với giăm bông và cam
Bánh anh với sôcôla và cam
Bánh ngọt cam
Trái cây tươi
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ThỨ Sáu - Mật ong và hạt
Bánh pháp với cua, mật ong và đậu 
Bánh mì mật ong hạt phỉ  với giăm bông và phô mai  
Bánh sừng trâu hạnh nhân
Bánh ngọt với quả hồ đào
Trái cây tươi

ThỨ bảy - dâu
sandwich Ý với vịt hun khói và sốt mâm xôi
sandwich với cá hồi hun khói và sốt mâm xôi 
Bánh sừng trâu sôcôla và việt quất 
Bánh ngọt dâu tây
Trái cây tươi

giải Lao giữa Buổi
ThựC đơn Buổi sáng

ThỨ Tư - Táo
sandwich với  táo, cà chua và phô mai mozzarella
sandwich Ý với  gà hun khói và táo
Bánh táo sừng trâu  
Bánh bông lan táo 
Trái cây tươi

ThỨ năM - xoài
sandwich với thịt bò và xoài 
Bánh mì tròn với cá ngừ và xoài
Bánh sừng trâu hạnh nhân với  xoài
Bánh tart xoài
Trái cây tươi
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giải Lao giữa Buổi
ThựC đơn Buổi sáng

Chủ nhậT - va ni
sandwich Ý với cá hồi hun khói hương va ni và kem tươi
sandwich nâu với thịt bò hương va ni
Bánh ngọt hương va ni
Bánh sừng trâu
Trái cây tươi

Chủ nhậT - Mít
sandwich Ý với mít và giăm bông
sandwich với giăm bông parma, phô mai và mít
Bánh bông lan với mít và xoài  
Bánh ngọt với mít
Trái cây tươi
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giải Lao giữa Buổi
ThựC đơn Buổi Chiều

ThỨ hai - Sôcôla
Bánh sôcôla
Bánh tart sôcôla
Bánh choux với kem tươi
Bánh sôcôla và bơ đậu phộng
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ ba - Cam
Bánh kem nướng với cam
Bánh cam tươi
Bánh kem phô mai và cam
Bánh tart cam
Trái cây tươi
Bánh qui bơ
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ThỨ Sáu - dâu
Bánh kem dâu tây
Bánh kem dâu và lòng trắng trứng 
Bánh mâm xôi và chanh
Bánh choux với việt quất và sôcôla
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ bảy - hạt
Bánh chuối nướng và hạt phỉ 
Bánh xoài và quả hồ đào
Bánh sôcôla và đậu
Bánh sôcôla chiên
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

giải Lao giữa Buổi
ThựC đơn Buổi Chiều

ThỨ Tư - Táo
Bánh kem táo
Bánh kem táo và lòng trắng trứng  
Bánh tart táo
Bánh táo
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ năM - xoài
Bánh xoài hấp
Bánh mousse xoài
Bánh tart xoài và chuối
Bánh xoài nướng
Trái cây tươi
Bánh qui bơ
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giải Lao giữa Buổi
ThựC đơn Buổi Chiều

Chủ nhậT - Cà rốt
Bánh kem cam cà rốt
rau câu cà rốt
Bánh cà rốt
Bánh pháp với cà rốt và va ni 
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

Chủ nhậT - Thanh long
Bánh bông lan thanh long
Bánh tart  thanh long
Bánh thanh long chiên và va ni
Bánh thanh long hấp
Trái cây tươi
Bánh qui bơ
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Cà phê giữa Buổi
Buổi sáng

ThỨ hai
sandwich với dưa chuột và thì là
Bánh sừng trâu
Bánh tart chanh 
Trái cây tươi

ThỨ ba
sandwich Ý với rau củ nướng
Bánh ngọt
Bánh da lộn 
Trái cây tươi
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ThỨ Sáu
Bánh tart nhân rau củ 
Bánh tart dừa
Bánh tart táo
Trái cây tươi

ThỨ bảy
sandwich với trứng
Bánh sừng trâu
Bánh đậu xanh
Trái cây tươi

Cà phê giữa Buổi
Buổi sáng

ThỨ Tư
sandwich với cà chua và phô mai mozzarella
Bánh bông lan chuối
Bánh bắp
Trái cây tươi

ThỨ năM
sandwich Ý với cà chua cà và tím nướng 
Bánh cà rốt
Bánh sắn
Trái cây tươi
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Cà phê giữa Buổi
Buổi sáng

Chủ nhậT
Bánh nấm
Bánh ngọt
Bánh sôcôla nhỏ
Trái cây tươi

ThỨ hai
sandwich Ý với cà chua và phô mai 
sandwich Ý với ớt chuông
Bánh bông lan
Trái cây tươi
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Cà phê giữa Buổi
Buổi Chiều

ThỨ hai
Bánh sôcôla nhỏ
Bánh tart chuối
Bánh éclaire
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ ba
Bánh tart chanh 
Bánh cà rốt
Bánh sắn
Trái cây tươi
Bánh qui bơ
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ThỨ Sáu
Thạch sen
Bánh sắn
Bánh da lộn 
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ bảy
Bánh éclaire
Thạch thanh long
Bánh sắn
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

Cà phê giữa Buổi
Buổi Chiều

ThỨ Tư
Thạch thanh long
Bánh tart táo
Bánh chuối
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ năM
Bánh tart dứa
Bánh sôcôla nhỏ
Bánh sả
Trái cây tươi
Bánh qui bơ
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Cà phê giữa Buổi
Buổi Chiều

Chủ nhậT
Bánh đậu xanh
Bánh chuối
Bánh pháp
Trái cây tươi
Bánh qui bơ

ThỨ hai
Bánh chiên
Bánh da lộn 
Bánh tart chuối
Trái cây tươi
Bánh qui bơ
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nưỚC uống Của Bộ phận  
yến TiệC
Sự lựa Chọn 1: bar Saigon
(nước ngọt, nước trái cây, cà phê, trà, nước suối, bia tiger)

Sự lựa Chọn 2: bar aSiana
(nước ngọt, nước trái cây, cà phê, trà, nước suối, bia tiger,  
rượu vang trắng và đỏ)

Sự lựa Chọn 3: bar inTernaTional
(nước ngọt, nước trái cây, cà phê, trà, nước suối, bia tiger, rượu 
vang trắng và đỏ, rượu mạnh)

hội họp / TiệC Trưa hoặC TiệC Tối với nướC 
ngọT và CáC loại nướC Trái Cây
(nước ngọt, nước trái cây, cà phê / trà và nước suối)

giá bán, tên và năm sản xuất rượu có thể thay đổi 1 of 3  
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rượu vang Trắng

Maleno Chardonnay/Chenin-blanc
mendoza, argentina

Crawford river riesling
margaret river, australia

xanadu dragon Sauvignon Semillon
margaret river, australia

anakena Chardonnay
Central Valley, Chile

Cecchi orvieto Classico, Crechetto drupecchio
prociano, Trebiano, Toscana, italy

don Cristobal Torrontes/Chardonnay
alto rioja, spain

Francis Ford Coppola, pinot grigio
napa Valley, usa

rượu ChaMpagne

Veuve Clicquot, yellow Label, Brut, reims

Veuve Clicquot, yellow Label, rosé, reims

La grande Dame, Veuve Clicquot, Brut reims, Vintage

giá bán, tên và năm sản xuất rượu có thể thay đổi
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Sự lựa Chọn Của quầy bar

nước ngọt, nước trái cây, nước suối, bia tiger

Vang trắng và vang đỏ, rượu mạnh, gin, vodka, whisky,   
rượu khai vị, etc

rượu vang đỏ

Tango duo
argentina

Crawford river Cabernet Merlot
margaret river, australia

xanadu dragon Cabernet Sauvignon
margaret river, australia

anakena Carménère
rapel Valley, Chile

Checchi Chianti Sangiovese
Toscana, italy

don Cristobal Temperanillo garnacha Tinta graciano
rioja, spain

Francis Ford Coppola Shiraz
napa Valley, usa

giá bán, tên và năm sản xuất rượu có thể thay đổi
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key

Local Origins
Signature dishes and provincial recipes that are inspired by the 
destination, including dishes that showcase some of the finest 
seasonal ingredients of the area.

World Kitchen
Authentically prepared classic and contemporary dishes from 
around the world that leverage our global know-how.

Light 

Vegetarian

inTRODuCTiOn
Whatever the scale or theme of your meeting, we use our considerable 
culinary know-how to create authentic, unpretentious lunches, coffee breaks 
and dinners.

Our Local Origins dishes, for instance, offer signature and provincial recipes 
that are inspired by the destination, including dishes that showcase some of the 
finest seasonal ingredients of the area.

Whereas our World Kitchen recipes leverage our global know-how by drawing 
on the experience of our chefs to offer a collection of authentically prepared 
classic and contemporary dishes from around the world.

For all of our menus, we source ingredients locally where possible, with the 
emphasis on fresh and natural produce.

Simply click on the style of menu you require from the bottom navigation bar 
to view the options available, alternatively our team of Chefs would be pleased 
to work with you to create your very own Insider menu to ensure a truly 
memorable experience.
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Tiếng ViệT  |  engLish



wesTeRn 3-COuRse seT a

Beef carpaccio

Breaded mushroom, arugula salad and parmesan shaves

Steamed fiSh fillet

Mussel and pumpkin sauce, fried zucchini and   
cherry tomato

tiramiSu

Chocolate sponge and mascarpone cheese

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

3-COuRse seT  |  4-COuRse seT  |  4-COuRse seT Deluxe

seT menu a  |  seT menu b
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wesTeRn 3-COuRse seT b

potato leek Soup

Bacon and duck liver foam

pan roaSted chicken BreaSt

Spinach and french beans, port wine reduction

panna cotta

With strawberry coulis

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

3-COuRse seT  |  4-COuRse seT  |  4-COuRse seT Deluxe

seT menu a  |  seT menu b
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wesTeRn 4-COuRse seT a

Grilled veGetaBle and Salmon roll

Cream cheese, pesto dressing and cherry tomato

muShroom Soup with Garlic Bread

SaltimBocca

Pork loin, parma ham and white wine reduction

apple tart

Vanilla ice cream

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

3-COuRse seT  |  4-COuRse seT  |  4-COuRse seT Deluxe

seT menu a  |  seT menu b
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wesTeRn 4-COuRse seT b

Scallop Salad

Mango, beans and bell pepper mayonnaise

roaSted tomato Soup

roaSted lamB rack

Mushrooms and potato mash, mint sauce

vanilla mille feuille

Chocolate ice cream

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

3-COuRse seT  |  4-COuRse seT  |  4-COuRse seT Deluxe

seT menu a  |  seT menu b
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wesTeRn 4-COuRse seT  
Deluxe a

caeSar Salad
Smoked bresaola chips, porcini mushroom dressing,  
grana padano

roaSted tomato Seafood Soup

Slow cooked Salmon
Fava beans, breaded eggplant, beetroot,    
lemon basil dressing

apple crumBle tart
Cinnamon sorbet, chocolate biscuits

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

3-COuRse seT  |  4-COuRse seT  |  4-COuRse seT Deluxe

seT menu a  |  seT menu b
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wesTeRn 4-COuRse seT  
Deluxe b

Seafood Salad

Lemon dressing, thai basil leaves, chilli

onion Soup

Slow-heat Baked Beef riBS

BBQ sauce, sweet potato mash, glaced carrots in cumin

StrawBerry turnover

Vanilla ice cream, hazelnut caramel tuille

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

3-COuRse seT  |  4-COuRse seT  |  4-COuRse seT Deluxe

seT menu a  |  seT menu b
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banqueT seT menu a

lotuS Stem Salad

With pork belly & lemon juice

fiSh tomato Soup

With celery

Stewed duck BreaSt

With ginger fish sauce, vegetables with garlic &  
steamed rice in pandan leaf

freSh fruit

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

banqueT  |  seafOOD

seT menu a  |  seT menu b  |  seT menu C  |  seT menu D
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banqueT seT menu b

Gỏi cuốn tôm
Fresh spring roll with prawns and chilli fish sauce

Bitter melon soup
With pork ball, spring onion

thịt kho trứnG
Pork and egg with steamed rice, char-grilled eggplant  
with spicy sweet and sour sauce

che
Corn sweet soup with coconut milk

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

banqueT  |  seafOOD

seT menu a  |  seT menu b  |  seT menu C  |  seT menu D
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banqueT seT menu C

lotuS Stem Salad with prawnS and pork

aSparaGuS Soup with craB meat

deep fried Sea BaSS fillet with Sweet   
and Sour Sauce 

Beef “lúc lĂc” with capSicum,    
onion oySter Sauce

wok fried cucumBer, celery, tomato   
and Squid

fried rice Garlic Butter

aSSorted freSh fruit

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

banqueT  |  seafOOD

seT menu a  |  seT menu b  |  seT menu C  |  seT menu D
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banqueT seT menu D

Selection of appetizerS
Fresh spring roll, fried spring roll, mango salad    
and dried shrimp

cauliflower Soup 
Potato, carrot and pork rib, spring onion

roaSted chicken
With chilli rock salt

wok fried tiGer prawn
With tamarind sauce and onion

Sautéed kailan with oySter Sauce  
and Garlic

Seafood fried rice 
With pineapple

aSSorted freSh fruit

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

banqueT  |  seafOOD

seT menu a  |  seT menu b  |  seT menu C  |  seT menu D
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seafOOD seT menu

palm heart Salad

With marinated squid, prawn, onion, carrot, chilli and   
sesame cracker

clam Soup

Northern style with dill

prawn caramel, SprinG onion

Deep fried marinated sea bass, ginger fish sauce with  
sautéed water spinach, fried rice and garlic butter

Black Bean in coconut Syrup

Freshly brewed coffee or fine English tea

Assorted cookies

banqueT  |  seafOOD
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Chinese VegeTaRian menu

Deep fried vegetarian spring rolls and home made bean curd 
skin vegetable “Char Siew”

Hot and sour vegetarian szechuan soup with kojna

Deep fried prawn with shredded vegetable in sweet and  
sour sauce

Stir fried green vegetables topped with black mushroom 
coated in spicy chilli dressing

Braised chinese cabbage with golden mushroom and  
bamboo piths

Egg fried rice with mixed vegetables and cashew nuts

Deep fried sesame ball with lotus paste

Chilled mango soup with pomelo and sago pearls

VegeTaRian  |  seT menu
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Chinese seT menu a

Shao Xing drunken chicken and deep fried fish mousse rolls  
in bean curd skin platter

Braised shark’s fin soup with crab meat & shredded mushroom 
and bamboo piths

Braised pork knuckle in red wine sauce and    
Beijing style steamed buns

Deep fried tiger prawns with home made chilli sauce

Steamed garoupa with shredded spring onion and  
fragrant soya sauce

Stir fried asparagus with spicy shrimps paste sauce

Cantonese style fried rice with yam and smoked duck

Seasonal fresh fruits platter

VegeTaRian  |  seT menu

seT menu a  |  seT menu b
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Chinese seT menu b

Chilled prawns & seafood stick with fresh fruit salad and 
mayonnaise dressing

Hot and sour seafood shark’s fin soup

Deep fried roasted chicken with black pepper and   
prawn cracker

Steamed garoupa fish with brown bean sauce

Stir fried beef tenderloin with leek and onion ‘Cantonese’ style

Sautéed green vegetables topped with spicy shitake mushroom

Fried rice with honey Char Siew and cashew nuts

Sweetened red bean soup with lotus seed

VegeTaRian  |  seT menu

seT menu a  |  seT menu b
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buffeT a

appetizer

Vietnamese squid salad

Green mango salad with tiger prawn

Grilled wild mushroom salad

Kidney beans, chicpea, chicken salad

Assorted cold cuts

Nicoise salad

Chicken liver pate with garlic crouton

Maki roll

Soup

Mushroom soup with parmasan garlic bread

buffeT a  |  buffeT b
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deSSert

Apple pie

Strawberry mousse cake

Vanilla eclaire

Mango crème brûlée

Banana in coconut milk

Vanilla mille feuille

Coffee clafoutis

Assorted fresh fruit

main

Stewed beef shank with green pepper corn, coconut

Fish with ginger lemongrass sauce

Pork cordon bleu, tartar sauce

Roasted chicken with lemon grass

Breaded zuccini with aioli sauce

Stir-fried vegetables with chilli bean sauce

Roasted potato with garlic and rosemary

Fried eggplant with sweet and sour sauce

Fried rice with garlic butter
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buffeT b

appetizer

Fresh prawn spring rolls goi cuon

California roll

Fried shrimps roll

Bon Bon salad with tiger prawn

Grilled asparagus salad with teriyaki shrimp

Chilli fish mousse in sesame 

Caesar salad with condiments

Shredded chicken and cabbage salad

Beef carpaccio with mushrooms

Grill assorted mushroom salad and herbs

Potato salad with sour cream and pancetta, chive

Soup

Minestrone soup

Seafood hot and sour soup Vietnamese style

buffeT a  |  buffeT b
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deSSert

Sago with honey dew melon and coconut milk

Banana rum pudding

Strawberry tart

Vanilla crème brûlée

Red bean paste pan cakes

Mini opera

Coconut blanc mange

Apple cake

Seasonal fresh fruits

Mango - yogurt cake

main

Prawns and chicken skewers, mixed Vietnamese herb sauce

Teriyaki garoupa medallion

Fried fish with lemongrass

Wok fried beef with black pepper sauce

Stewed chicken leg in fish sauce and ginger

Sautéed mixed vegetable with oyster sauce

Oven baked potato with garlic and rosemary

Fried eggplant with sweet and sour sauce

Fried rice with salted fish and egg white
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Canape menu

cold Selection

Grilled zucchini with bacon and mushroom salad

Parma ham wrapped with melon

Salmon crouton with cream cheese and chives

Prawn salad with pesto and bell peppers

Grilled vegetable with tapanade

Seared scalop with Vietnamese herb salad

Marinated cherry tomato and ricotta cheese on tart

Canape menu  |  Canape Theme menu
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deSSert

Mini tiramisu in cup

Mango tart

Banana cake

Cheese cake

hot Selection

Smoked chicken quiche

Vegetable and prawn tempura

Pork curry pie

Crispy shrimp spring rolls

Sea bass with shiitake in rice paper
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Canape CR ab Theme menu

cold Selection

Crab salad

Fresh spring roll with pork and crab

Crab and egg sandwich

Seafood carpaccio with crab sauce

Breaded zucchini with crab salad

Prawn rice crackers

Rice and sesame crackers

Canape menu  |  Canape Theme menu

CRab Theme  |  fOie gRas Theme  |  lObsTeR anD pRawn Theme
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deSSert

Mango jelly

Opera cake

Lemon raspberry tart

Assorted cookies

Berry champagne jelly

hot Selection

Crab cake

Crab and prawn spring roll

Chicken and crab samosa

Crab and spinach vol au vent

Crab fritters
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Canape fOie gR as Theme menu

cold Selection

Foie gras praline with raspberry dressing

Foie gras terrine with mushroom

Parma ham with foie gras mousse

Beef carpaccio with duck liver dressing

Smoked chicken salad with foie gras

Prawn rice crackers

Rice and sesame crackers

Canape menu  |  Canape Theme menu

CRab Theme  |  fOie gRas Theme  |  lObsTeR anD pRawn Theme
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deSSert

Chocolate budino

Vanilla mille feuille

Orange tart

Assorted cookies

Berry champagne jelly

hot Selection

Green peas arancini with foie gras

Quiche with bacon and duck liver

Croquette potato with foie gras

Pan fried foie gras with apple

Mushroom duck liver vol au vent
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Canape lObsTeR anD pR awn 
Theme menu

cold Selection

Fresh prawn spring roll

Asparagus, lobster and potato salad

Smoked salmon roll with cocktail prawn salad

Tomato and lobster croutons

Lobster terrine

Prawn rice crackers

Rice and sesame crackers

Canape menu  |  Canape Theme menu

CRab Theme  |  fOie gRas Theme  |  lObsTeR anD pRawn Theme
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deSSert

Chocolate and passion fruit pie

Éclair with coffee mousse

Tiramisu in chocolate cup

Assorted cookies

Strawberry jelly

hot Selection

Prawn and bacon quiche

Deep-fried mushroom in lobster mousse

Vietnamese spring roll with prawn

Lobster and spinach bomboloni

Lobster vol au vent
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COffee bReak
ThemeD menu mORning

monday - chocolate

Chocolate sandwich with orange marmelade

Bagel with nutella and whipped cream

Chocolate danish

Chocolate tart

Sliced fresh fruit

tueSday - orange

Orange, cucumber sandwich

Croissant with bone ham and orange

Bread butter pudding with chocolate and orange

Orange danish

Sliced fresh fruit
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Theme menu mORning  |  Theme menu afTeRnOOn



friday - honey and nuts

Brioche with crab meat salad, honey and nuts

Ham & cheese sandwich with honey hazelnut bread

Almond croissant

Walnut danish

Sliced fresh fruit

Saturday - Berry

Panini with smoked duck and raspberry dressing

Smoked salmon sandwich and raspberry dressing

Chocolate blueberry croissant

Strawberry danish

Sliced fresh fruit

COffee bReak
ThemeD menu mORning

wedneSday - apple

Sandwich with apple, tomato and mozzarella

Panini with smoked chicken and apple

Mini apple croissant

Apple muffin

Sliced fresh fruit

thurSday - mango

Beef and mango sandwich

Bagel with tuna salad and mango

Almond croissant with mango

Mango tart

Sliced fresh fruit
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COffee bReak
ThemeD menu mORning

Sunday - vanilla

Panini with vanilla flavour smoked salmon and cream cheese

Roasted beef and vanilla brown sandwich

Danish pastrie with vanilla

Croissant

Sliced fresh fruit

Sunday - Jack fruit

Focaccia with jack fruit and ham

Cheese, jack fruit and parma ham sandwich

Jack fruit and mango muffin

Jack fruit danish

Sliced fresh fruit
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COffee bReak
ThemeD menu afTeRnOOn

monday - chocolate

Chocolate fudge

Chocolate tart

Bigne and whipped cream

Opera cake

Sliced fresh fruit

Cookies

tueSday - orange

Orange brûlée

Orange turn over

Orange tiramisu

Orange tart

Sliced fresh fruit

Cookies
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friday - nuts

Banana and hazelnut strudel

Mango and walnut tart

Chocolate fudge and nuts

Gianduia beignet

Sliced fresh fruit

Cookies

Saturday - Berry

Strawberry panna cotta

Berry meringue pie

Raspberry lemon tart

Bigne blueberry chocolate

Sliced fresh fruit

Cookies

COffee bReak
ThemeD menu afTeRnOOn

wedneSday - apple

Apple panna cotta

Apple meringue pie

Apple tart

Apple cake

Sliced fresh fruit

Cookies

thurSday - mango

Mango pudding

Mango mousse

Mango banana tart

Mango strudel

Sliced fresh fruit

Cookies
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COffee bReak
ThemeD menu afTeRnOOn

Sunday - carrot

Orange carrot crème brûlée

Carrot jelly

Carrot cake

Carrot and vanilla madeleine

Sliced fresh fruit

Cookies

Sunday - dragon fruit

Dragon fruit cake

Dragon fruit tart

Dragon fruit beignet with vanilla

Dragon fruit pudding

Sliced fresh fruit

Cookies
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COffee bReak lighT
mORning

monday

Cucumber dill sandwich

Croissant

Lime tart

Sliced fresh fruit

tueSday

Grilled vegetable panini

Danish

Layer cake

Sliced fresh fruit 
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friday

Vegetable quiche

Coconut tart

Apple tart

Sliced fresh fruit

Saturday

Egg sandwich

Croissant

Mung bean cake

Sliced fresh fruit 

COffee bReak lighT
mORning

wedneSday

Sandwich tomato and mozzarella

Banana muffin

Polenta cake

Sliced fresh fruit

thurSday

Tomato and grilled eggplant sandwich

Carrot cake

Casave cake

Sliced fresh fruit 
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COffee bReak lighT
mORning

Sunday

Mushroom pie

Danish

Brownie

Sliced fresh fruit

monday

Mushroom pie

Danish

Brownie

Sliced fresh fruit 
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COffee bReak lighT
afTeRnOOn

monday

Brownie

Banana tart

Eclaire

Sliced fresh fruit

Cookies

tueSday

Lime tart

Carrot cake

Cassava cake

Sliced fresh fruit

Cookies
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friday

Lotus jelly

Casava cake

Layer cake

Sliced fresh fruit

Cookies

Saturday

Eclaire

Dragon fruit jelly

Cassava cake

Sliced fresh fruit

Cookies

COffee bReak lighT
afTeRnOOn

wedneSday

Dragon fruit jelly

Apple tart

Banana cake

Sliced fresh fruit

Cookies

thurSday

Pineaple tart

Brownie

Lemon grass cake

Sliced fresh fruit

Cookies
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COffee bReak lighT
afTeRnOOn

Sunday

Mung bean cake

Banana cake

Madaleine

Sliced fresh fruit

Cookies

monday

Beignet

Layer cake

Banana tart

Sliced fresh fruit

Cookies
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banqueTing beVeR ages

reception option i: SaiGon Bar

(Soft Drinks, Fruit Juice, Coffee/Tea, Water, Tiger Beer)

reception option ii: aSiana Bar

(Soft Drinks, Fruit Juice, Coffee/Tea, Water, Tiger Beer, White Wine 
and Red Wine)

reception option iii: international Bar

(Soft Drinks, Fruit Juice, Coffee/Tea, Water, Tiger Beer, White 
Wine, Red Wine and International Spirits)

meetinG/lunch or dinner Soft drinkS and JuiceS

(Soft Drinks, Fruit Juice, Coffee/Tea and Water)

Prices, brands and vintage are subject to changes 

without prior notice.
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white wine

maleno chardonnay/chenin-Blanc
Mendoza, Argentina

crawford river riesling
Margaret River, Australia

Xanadu dragon Sauvignon Semillon
Margaret River, Australia

anakena chardonnay
Central Valley, Chile

cecchi orvieto classico, crechetto drupecchio
Prociano, Trebiano, Toscana, Italy

don cristobal torrontes/chardonnay
Alto Rioja, Spain

francis ford coppola, pinot Grigio
Napa Valley, USA

champaGne

Veuve Clicquot, Yellow Label, Brut, Reims

Veuve Clicquot, Yellow Label, Rosé, Reims

La Grande Dame, Veuve Clicquot, Brut Reims, Vintage

Prices, brands and vintage are subject to changes 

without prior notice.
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open Bar Selection

Soft Drinks, Fruit Juice, Water, Tiger Beer

White and Red Wine, premium spirits; Gin, Vodka, Rum, Scotch, 
Bourbon, Aperitif, Sherry, Port

red wine

tango duo
Argentina

crawford river cabernet merlot
Margaret River, Australia

Xanadu dragon cabernet Sauvignon
Margaret River, Australia

anakena carménère
Rapel Valley, Chile

checchi chianti Sangiovese
Toscana, Italy

don cristobal temperanillo Garnacha tinta Graciano
Rioja, Spain

francis ford coppola Shiraz
Napa Valley, USA

Prices, brands and vintage are subject to changes 

without prior notice.
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