
Món Khai Tiệc / Appetizers
Bánh mỳ chiên với tôm vừng 

Shrimp toast with Sesame seeds 
Bò xiên que nướng với sốt tỏi 

Beef kebab with garlic sauce  
Cá Sapa viên chiên giòn với sốt Wasabi 
Crispy Sapa �sh balls with Wasabi sauce

Món Súp / Soup
Súp bí ngô kem  

Pumpkin soup with fresh cream 
Súp hải sản kiểu �ái 

Seafood soup �ai Style 

�ịt Nguội / Cold cuts
Patê heo nhà làm, dăm bông đùi hấp, cá hồi Sapa hun khói 

Homemade pork terrines, Chorizo, Salami, Pork ham and 
Smoked Sapa trout, smoked chicken
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bao gồm 1 ly rượu vang nóng và 1 ly sâm panh
lúc đón Giao thừa 

GIÁ 599.000Đ/ KHÁCH

NEW YEAR’S EVE BUFFET MENU 2020
Price: VND 599.000/ person including 1 glass of mulled wine

and 1 glass of champagne at New Year’s Eve



Món salad Việt Nam và Phương Tây / 
Vietnamese and Western Salads

Gỏi măng rừng với thịt heo gác bếp 
Forest bamboo sprout salad with smoked pork 

Salad củ dền nướng với khoai lang, đậu lăng và pho mai dê
Roasted beetroot, lentils, sweet potato and goat cheese salad  

Nộm rau dớn rừng Sapa 
Forest vegetables (Rau Don) salad

Sushi cuộn với trứng cá muối, thịt cua, tôm, rong biển, cá hồi
Sushi roll with �sh roe, crab, prawn, seaweed and salmon 

Nộm hoa chuối rừng với thịt trâu gác bếp
Forest banana �ower salad with dried bu�alo 

Sushi cuộn với trứng cá muối, thịt cua, tôm, rong biển, cá hồi
Sushi roll with �sh roe, crab, prawn, seaweed and salmon 

Gỏi cuốn tôm
Fresh spring rolls with prawn

Trứng gà mimosa kiểu Pháp với cá ngừ 
Egg Mimosa salad with tuna

Tôm nướng với cocktail kiểu cổ điển 
Classic shrimp cocktail 

Salad thập cẩm tươi của địa phương 
Salad bar (with fresh local ingredients and selection of dressings)
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Quầy Lạnh / Seafood on Ice Station
Gỏi cá hồi Sapa

Sapa trout Sashimi
Phục vụ kèm các loại rau củ, nước chanh, mù tạt nhật, gừng hồng

Served with mixed vegetables, lime juice, Wasabi and red ginger 

Quầy Mỳ Ý và Phở Bắc Hà tự chọn / 
Pasta and Special Bac Ha Pho Station 

Lựa chọn: Mỳ ống hoặc mỳ sợi với sốt gà kem, bò băm, nấm hương 
Sapa, thịt heo hun khói

Pasta (Spaghetti, Penne) with your choice of sauce: Chicken cream 
sauce, Bolognese, Mushroom, Carbonara 

Lựa chọn phở đặc biệt Bắc Hà với bò hoặc gà
Special Bac Ha Pho with your choice of beef or chicken

Quầy �ịt Nóng / Hot Meat Station
Cá Tầm cả con Bản Khoang nướng thảo mộc Tây Bắc 

Roasted Ban Khoang sturgeon with northwest herb
Gà bản nướng mật ong 

Grilled village chicken with honey 
Lợn đen H’mong quay giòn bì cả con 

Whole roasted crispy H'mong black pig
Phục vụ với sốt tiêu đen, sốt nấm hương, sốt lợn bản và

rau củ nướng thập cẩm
Served with pepper sauce, Sapa mushroom sauce, pork sauce, and 

roasted mixed vegetables
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Quầy Đồ Nướng / 
Cha�ng Dish BBQ Station 

�ịt bò cuốn cải mèo Sapa nướng
Local beef rolls with H’mong vegetables

�ịt lợn bản Tả Van cuốn nấm tươi
Ta Van pork rolls with fresh mushroom

Cánh gà nướng xả ớt
Grilled chicken wings with lemongrass and chili  

Ngô Sapa nướng than hoa
Charcoal grilled Sapa corn

Khoai lang nướng giấy bạc
Grilled sweet potatoes in foil 

Đậu bắp nướng muối ớt 
Grilled okra with salt and chili 

Cơm lam nướng than hoa 
Charcoal grilled sticky rice 

Mực hấp gừng
Steamed squid with ginger

Tôm sú nướng muối ớt 
Grilled tiger prawns with salt and chili 

Khoai tây nghiền với pho mai Parmesan
Mashed potato with Parmesan cheese

Rau xào Sapa theo mùa 
Sautéed mixed Sapa vegetables  

Cơm rang Dương Châu 
Yangzhou fried rice
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Quầy Pho Mai /
Mixed Cheese Station

Pho mai Camembert, Pho mai Brie, Pho mai Edam, Pho mai 
Emmental

Camembert cheese, Brie cheese, Edam cheese, Emmental cheese
Phục vụ kèm theo hạt óc chó, nho khô và bánh quy mặn 

Served with walnut, grape, Salted cracker

Quầy Tráng Miệng / Desserts

Hoa quả tươi / Fresh fruit
Hoa quả tươi theo mùa (dưa hấu, xoài, ổi, táo, thanh long, chuối, 

dâu tây, chanh dây, dưa vàng)
Seasonal fruits (watermelon, mango, guava, apple, dragon fruit, 

banana, strawberry, passion fruit, yellow watermelon) 
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Bánh Ngọt / Cake
Bánh chào đón năm mới 

New Year’s cake
Bánh mochi với nhân đậu xanh, trà xanh, kem vani
Mochi cake with yellow bean, green tea, vanilla cream

Bánh kiểu Úc phủ dừa
Snow-white Lamingtons cake

Bánh rán vừng lúc lắc 
Sesame donuts 

Chè bà ba 
 Vietnamese ‘Che ba ba’ 

Mousse chanh dây
Passion fruit mousse 
Sữa chua nếp cẩm

Black sticky rice with yogurt 
Tart hoa quả thập cẩm

Mixed mini fruit tart
Su kem 

Cream choux 
�áp bánh Pháp macaroons

Macaroons tower
Kem lạnh kiểu Việt Nam

Vietnamese style cream caramel 
Kem lạnh kiểu Ý

Panna cotta
Chè khoai dẻo đậu đỏ 

Vietnamese sweet red bean soup
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