
Mia Royale Station 
Caviar blinis with traditional garnishes
Scallop crudo, Caviar, avocado and crispy skin
Wagyu beef tartare, foie gras, Himalayan salt and 
white truffle oil 
Salmon tartare with Ikura and ponzu jelly 

Seafood Bar
Lobsters, fresh oysters, whelks, clams, mussels,
tiger prawns, crabs

• Condiments: Lemon, S&P, Thousand Island,
  green chili, Thai dressing, soy sauce, wasabi

Carving
Roasted suckling pig
New Zealand lamb 
Roasted turkey with traditional garnishes
Christmas glazed ham
Wagyu rump steak
Australian beef tomahawk 

BBQ Live Station
Ribeye
Flank steak
Hanging tender steak
Glazed pork ribs
Tiger prawns
Tasmanian salmon

• Sauce: Red wine jus, mushroom sauce,
  Phu Quoc pepper sauce, Chimichurri sauce,
  Mia BBQ, Gremolata, Pesto

• Condiments: Corn, okra, asparagus, roasted
  potatoes, truffled mashed potatoes, roasted root
  vegetables, confit heirloom tomatoes, roasted
  pumpkin, mushrooms, piperade, cauliflower gratin

Vietnamese Favorites Selection
Grilled tenderloin on lemongrass
Tiger prawn grilled on sugarcane
Wagyu beef wrapped in betel leaves
Seafood spring rolls
Handmade fresh rolls, vegetarian rolls
Mountain cress salad with Phu Quoc fish sauce dressing
Chả cá Lã Vọng

Salad Bar
Asparagus almondine with French citrus dressing
Pear and walnut salad with Roquefort cheese dressing
Orange, pecana, Feta cheese salad, pomegranate 
dressing
Berries and spinach salad with balsamic dressing
Potato, ham, egg salad with bacon mayonnaise
Waldorf salad

Delicatessen & Bakers Station
Prosciutto, serrano, speck, chorizo, salami
Brie de Meaux, Camembert, Reblochon, Brillat Savarin, 
Roquefort, Comte, Valencay

• Condiments: dried fruits, nuts, cornichon, capers, 
  honey, homemade jams, whole focaccia, pan de
  campaigne, sourdough rustic baguettes, brioche,
  lavash, grisinis, ciabatta, dark rye, brioche rolls 

Christmas Inspired Sweet Temptation
Stollen, Panettone, Christmas pudding, Christmas fruit 
cake, Christmas log cake, Croquembouche, Macaron 
tower, Mia’s Signature delicacies, Saint Honore, Tart 
tatin, Christmas cookies, French pastries, Vietnamese 
pastries, Tropical fruit selections

24 DECEMBER 2021

Christmas
Festive Buffet

No. 2-4, Street 10, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
P +84 (0) 28 628 74 222  - E info@miasaigon.com / reservations@miasaigon.com



Quầy Mia Royale
Trứng cá muối theo phong cách truyền thống
Sò Điệp kiểu Nhật, trứng Caviar, bơ và da giòn
Thịt bò Wagyu carpaccio, paté gan ngỗng,
muối Himalayan và dầu truffle trắng
Tartare cá hồi với trứng cá và thạch ponzu

Seafood Bar
Tôm hùm, hàu tươi sống, ốc biển lớn, nghêu, vẹm 
xanh, tôm sú, cua

• Gia vị: Chanh, muối tiêu, xốt xà lách Thousand
  Island, muối ớt xanh, xốt xà lách Thái, nước tương,
  wasabi

Quầy Thịt 
Heo nướng
Thịt cừu New Zealand
Gà Tây nướng kiểu truyền thống
Đùi heo xông khói nướng mật ong
Thịt mông bò Wagyu nướng
Sườn bò Tomahawk Úc

Quầy Nướng BBQ Trực Tiếp
Thăn lưng bò
Thịt bò nướng
Thịt thăn sườn bò nướng
Sườn heo nướng
Tôm sú
Cá hồi Tasmania

• Xốt: Rượu vang đỏ, xốt nấm, xốt tiêu Phú Quốc,
  xốt Chimichurri, xốt BBQ, xốt ngò tây Gremolata,
  xốt rau mùi

• Đồ ăn kèm: Bắp, đậu bắp, măng tây, khoai tây
  nướng, khoai tây nghiền nấm truffle, các loại rau
  củ nướng, cà chua trái nhỏ confit, bí đỏ nướng, nấm,
  piperade, bông cải trắng gratin

Món Việt
Bò cuộn sả nướng
Chạo tôm nướng
Bò Wagyu cuốn lá lốt
Chả giò hải sản
Gỏi cuốn rau củ
Xà lách rau tiến vua với nước xốt mắm Phú Quốc
Chả cá Lã Vọng

Quầy Salad
Salad măng tây hạt hạnh nhân với xốt Cam của Pháp
Salad quả lê và hạt Walnut với xốt phô mai Pháp
Salad cam, hạt hồ đào, phô mai Feta với xốt quả lựu
Salad dâu và rau bó xôi non với xốt giấm Balsamic
Salad khoai tây, thịt heo muối, trứng và thịt xông khói 
với xốt mayonnaise
Salad trái cây truyền thống

Quầy Thịt Nguội
Prosciutto, serrano, speck, chorizo, salami
Brie de Meaux, Camembert, Reblochon, Brillat 
Savarin, Roquefort, Comte, Valencay

• Đồ ăn kèm: trái cây khô, các loại hạt, dưa muối,
  nụ bạch hoa, mật ong, mứt gia truyền, hạt focaccia,
  bánh mì pain de campagne, bánh mì baguettes bột
  chua, bánh brioche, lavash, grisinis, ciabatta, bánh
  mì đen, bánh brioche 

Quầy Tráng Miệng Giáng Sinh
Stollen, Panettone, bánh Pudding Giáng Sinh,
bánh trái cây Giáng Sinh, bánh khúc cây Giáng Sinh, 
Croquembouche, bánh Macaron xếp tầng, món ngon 
đặc trưng của Mia, Saint Honore, bánh Tart tatin, 
bánh quy Giáng Sinh, bánh ngọt Pháp, bánh ngọt 
Việt Nam, trái cây theo mùa
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