
五款點心
（蝦餃，小龍包，潮州粉，叉燒包，煎蘿蔔糕）

Dim sum combo 
( Shrimp dumpling, Asorted meat dumpling ,Shang 

hai dumpling , BBQ pork bun, Turnip cake )
Dim Sum 5 kiểu

( Há cảo, bánh xếp Triều Châu,nam tường, bánh củ 
cải chiên, bánh bao xá xíu)

蟹肉魚肚羹
Fish Maw with crab meat thick soup 

Súp bong bóng cá thịt cua 

蒜茸炒時蔬
Sauteed vegetable with garlic

Cải xào tỏi

豉油皇炒麵
Stir fried Noodle with soya sauce 
Mì xào sì dầu kiểu Hong Kong

楊支甘露
Chilled mango with pomelo 

Chè dương chi cam lộ

Set 1: 418.000++/1Pax
(Lunch only)



燒味三拼
BBQ combanation 

Ba món quay khai vị 

鮑參翅肚羹
Shredded abalone with dried  seafood thick soup

Súp bào ngư hải sâm vi cá

黃金蝦球
Deep - fried prawn with salt egg York

Tôm hoàng kim trứng muối 

竹笙北西蘭花
Braised brocoli wirh bamboo pith & mushroom

Bông cải nấm đông cô trúc xanh dầu hào

菜汁帶子炒飯
Fried rice scallop with vegetables puree

Cơm chiên xanh sò điệp

楊支甘露
Chilled mango with pomelo 

Chè dương chi cam lộ

Set 2: 638.000++/1Pax



Set 3: 748.000++/1Pax

沙律生蝦
Prawns with salad & fruit

Tôm salad và trái cây

鮑參翅肚羹
Shredded abalone with dried seafood thick 

soup
Súp bào ngư hải sâm vi cá

黑椒牛柳粒
Sautéed beef with assorted capsicum

Bò lúc lắc xào tiêu đen

菜汁帶子炒飯
Fried rice with scallops in vegetable sauce

Cơm chiên xanh sò điệp

龍眼杏仁豆腐
Almond bean curd with longan
Đậu hủ hạnh nhân và long nhãn



Set 4: 858.000++/1Pax
(Minimum 2 pax)

脆皮燒乳鴿
Crispy roasted Pigeon

Bồ câu quay

八寶節瓜盅
Double boiled whole melon soup

with assorted seafood
Súp bí nguyên trái tiềm hải sản

酥炸蒜香手把骨
Deep-fried pork rib with garlic
Sườn heo chiên giòn với tỏi

上湯大頭蝦伊麵
Baked superior king prawns stock

with E-Fu noodle
Tôm càng mì E-Fu sốt thượng hạng

香芒布丁
Chilled mango pudding

Pudding xoài


