


quây phuc vu truc tiêp
Thịt nguội theo phong cách giáng sinh, bít-tết đùi thăn bò 
Wagyu, bít-tết tomahawk, cá hồi nướng, khoai tây nướng, 
khoai tây nghiền với nấm truffle, rau củ nướng, cà chua bi, 
bí ngô nướng, các loại nấm, xốt ướp piperade, bông cải 
trắng
• Xốt: xốt rượu vang đỏ, xốt nấm, xốt tiêu Phú Quốc,
xốt bánh mì, xốt gremolata

quây món viêt
Bò nướng xả, chạo tôm, bò cuộn lá lốt nướng, chả giò,
gỏi cuốn, gỏi cuốn chay, gỏi với nước mắm,
chả cá Lã Vọng 

quây salad
Măng tây nướng với xốt chanh Pháp
Salad hạt óc chó, quả lê với xốt Roquefort
Salad hạt hồ đào, cam và phô mai Feta với xốt lựu
Salad quả berry, quả bơ, rau bó xôi với xốt giấm balsamic
Salad trứng, thịt nguội, khoai tây với xốt mayonnaise
Cá hồi muối, hành muối, nụ bạch hoa và xốt kem thì là 

quây bánh
Bánh Stollen, bánh Panettone, pudding mùa Giáng Sinh, 
bánh ngọt nhân trái cây, bánh log, các loại bánh quy mùa 
Giáng Sinh, các loại bánh Pháp và Việt Nam, trái cây tươi

quây hai san
Tôm hùm, hàu, ốc, nghêu, vẹm, tôm sú, cua
• Món ăn kèm: chanh, S&P, xốt Thousand Island, muối tiêu 
xanh, xốt Thái, nước tương, wasabi

quây gan ngông
Gan ngỗng Foie Gras au Torchon, terrine từ gan vịt và 
ngỗng, pate vịt
• Món ăn kèm: xốt xoài, xốt cherry, xốt rượu Brandy 

quây trúng cá caviar & cá sông
Trứng cá Caviar cùng các món ăn kèm truyền thống,
sò điệp tươi sống với trứng cá caviar kèm dầu giấm với 
nấm truffle, bò Wagyu tươi thái lát mỏng với trứng cá 
caviar, cá hồi thái lái mỏng với trứng cá hồi và xốt ponzu

quây nuóng bbq
Bò ribeye, flank steak, hanger steak, heo sữa Iberico, 
cừu New Zealand, sườn heo, tôm sú, bắp, đậu bắp,
măng tây
• Xốt: xốt Mia BBQ, xốt Gremolata, xốt pesto

quây thit nguôi
Thịt nguội Prosciutto, giăm bông serrano, thịt muối, black 
forest, xúc xích chorizo, xúc xích salami, phô mai brie,
phô mai camembert, phô mai reblochon, phô mai brillat 
savarin, phô mai roquefort, phô mai comte, phô mai 
valencay
• Món ăn kèm: trái cây khô, các loại hạt, dưa chuột muối 
chua, nụ bạch hoa, mật ong, mứt, bánh mì


