
MÓN GỎI - 1.045.000 VNĐ ++
• Gỏi bưởi tôm thịt
• Gỏi ngó sen tôm thịt
• Gỏi ngó sen gà kiệu chua 
• Gỏi rau tiến vua tôm thịt

MÓN GỎI - 1.100.000 VNĐ ++
• Gỏi bò kiểu Thái 
• Gỏi sứa Cung Đình 
• Gỏi củ hủ dừa tôm thịt 

Gỏi ngó sen tôm càng 1.800.000 VNĐ++
Gỏi gà Cung Đình - 1.320.000 VNĐ++

HAI MÓN KHAI VỊ - 1.155.000 VNĐ++
(Vui lòng chọn 01 món & 01 món Gỏi *)
• Chả giò 
• Bách hoa trái lựu 
• Chạo tôm nướng mía 
• Nghêu đút lò

BA MÓN KHAI VỊ - 1.32.000 VNĐ++
(Vui lòng chọn 02 món & 01 món Gỏi *)
• Bánh mì bách hoa
• Sò điệp uyên ương
• Chạo tôm nướng mía
• Lỗ tai heo ngâm dấm
• Chả cua tứ cầu
• Nem nướng

MÓN SÚP - 1.265.000 VNĐ++
• Súp atiso nấu sườn non
• Súp tam tơ long phụng
• Súp bóng cá sò điệp cua
• Súp hải vị hào khô rong biển

MÓN HẢI SẢN
Tôm sú - 1.265.000 VNĐ++
• Tôm sốt cam
• Tôm chiên lăn dừa
• Tôm rang Hồng Kông
• Tôm chiên hoàng kim
Tôm càng - 3.300.000 VNĐ++
• Tôm càng chiên sốt cam
• Tôm càng chiên hoàng kim
• Tôm rang tỏi kiểu Hồng Kông
Cua - 1.419.000 VNĐ++
• Càng cua bách hoa
• Cua lột chiên sốt me
• Cua lột chiên tiêu xanh 
   mỹ phong đường

MÓN GÀ – VỊT - 1.155.000 VNĐ++
• Đùi gà nướng quế
• Gà chiên sốt chanh dây
• Gà quay kiểu Hồng Kông – Bánh bao
• Gà quay xuyên châu kiểu Trung Hoa
• Vịt tiềm ngũ quả
• Đùi vịt nấu khoai môn
• Vịt hầm bát bửu kiểu cồ điển
• Vịt quay kiểu Hồng Kông – Bánh bao
Gà tần hạt sen trong trái dừa – Mì hấp
1.430.000 VNĐ++   

MÓN HEO - 1.045.000  VNĐ++
• Sườn heo nấu đậu
• Giò heo hải sâm sốt dầu hào
• Heo sữa quay ½ con – Bánh bao 

MÓN BÒ - 1.419.000 VNĐ++
• Bò Úc rang tỏi bích ngọc
• Bò Úc nấu tiêu xanh kiểu Hồng Kông
• Bò Úc nấu rượu vang – Bánh mì
• Bò Úc nấu tiêu xanh – Bánh mì

MÓN RAU -  935.000 VNĐ++
• Cải thìa sốt đông cô dầu hào
• Cải ngọt, nấm đông cô sốt dầu hào

Hải sâm, nấm đông cô sốt dầu hào
1.870.000 VNĐ++ 
Bào ngư, nấm đông cô sốt dầu hào
3.520.000VNĐ++

MÓN CƠM – MÌ - 1.045.000 VNĐ++
  
• Cơm chiên hảI sản cá mặn
• Cơm chiên hoàng bào
• Cơm chiên cà ri hảI sản kiểu Hồng Kông
• Cơm chiên Cung Đình
• Cơm chiên bích ngọc hải sản

MÓN TRÁNG MIỆNG - 539.000 VNĐ++ 

• Chè sen
• Chè sen long nhãn
• Chè bạch quả tuyết nhỉ
• Trái cây thập cẩm
• Nho Mỹ
• Bánh  an

MÓN LẨU - 1.320.000 VNĐ++ 
• Lẩu bò Úc
• Lẩu hải sản
• Lẩu hải sản Thái Lan
• Lẩu cá thác lác
• Lẩu cá lăng nấu măng chua
(Không áp dụng cho tiệc cưới tại Lầu 1)

SET 5 - 6.688.000 VNĐ++/10 khách
Gỏi gà Cung Đình - 1.320.000 VNĐ++
Tôm sú sốt cam - 1.265.000 VNĐ++
Cá bống mú let hấp Hồng Kông 1.089.000 VNĐ++
Gà tần hạt sen trong trái dừa & mì hấp - 1.430.000 VNĐ++
Cơm chiên bích ngọc hải sản - 1.045.000 VNĐ++
Trái cây thập cẩm - 539.000 VNĐ++

SET 6 - 7.649.000 VNĐ++/10 khách
Khai vị hai món 1.155.000 VNĐ++
(Chạo tôm nướng mía & ngó sen tôm thịt)
Súp bóng cá sò điệp cua - 990.000 VNĐ++
Cá hồi hầm các loại nấm sốt thượng hạng - 1.390.000 VNĐ++
Cải thìa nấm đông cô sốt dầu hào - 935.000 VNĐ++
Bò Úc nấu tiêu xanh & bánh mì - 1.320.000 VNĐ++
Cơm chiên hải sản gói lá sen - 1.320.000 VNĐ++
Nho Mỹ - 539.000 VNĐ++

SET 7- 9.284.000 VNĐ++/10 khách   
Gỏi gà Cung Đình - 1.320.000 VNĐ++
Tôm càng rang tỏi kiểu Hồng Kông - 1.650.000 VNĐ++
Cá bóng mú nguyên con hấp Hồng Kông - 1.650.000 VNĐ++
Gà tần hạt sen trong trái dừa & mì hấp - 1.430.000 VNĐ++
Cơm chiên hải sản bích ngọc - 1.045.000 VNĐ++
Trái cây thập cẩm - 539.000 VNĐ++

SET 3 - 6.369.000 VNĐ++/10 khách
Hai món khai vị - 1.155.000 VNĐ++
(Goi3 rau tiến vua tôm thịt & chả cua tú cầu)
Súp bắp cua - 990.000 VNĐ++
Cá chẻm chiên sốt chua ngọt nguyên con - 1.320.000 VNĐ++
Cải ngọt nấm đông cô sốt dầu hào - 935.000 VNĐ++
Gà tần hạt sen trong trái dừa & mì hấp - 1.430.000 VNĐ++
Bánh Flan - 539.000 VNĐ++

SET 4 - 6.589.000 VNĐ++/10 khách
Khai vị ba món - 1.320.000 VNĐ++
(Chả cua tứ cầu/ Chem chép Úc hấp tỏi/
Gỏi ngó sen gà kiệu chua)
Súp tam tơ Long Phụng - 990.000 VNĐ++
Tôm chiên Hoàng Kim - 1.265.000 VNĐ++
Gà chiên sốt chanh dây - 1.155.000 VNĐ++
Lẩu hải sản Thái Lan & bún tươi - 1.320.000 VNĐ++
Chè khúc bạch - 539.000 VNĐ++

MÓN HẢI SẢN
Cá (philê) - 1.089.000 VNĐ++
• Cá bống mú chưng tương
• Cá bống mú hấp Hồng Kông
• Cá bống mú hấp Triều Châu
• Cá chẽm chiên sốt Tứ Xuyên
• Cá hồi chiên mỹ phong đường
Cá lăng nướng hoàng kim 
1.529.000 VNĐ++
Cá hồi hầm các loại nấm sốt thượng hạng
1.529.000 VNĐ++
Cá chẽm nguyên con
1.320.000 VNĐ++
Cá bống mú nguyên con
1.650.000 VNĐ++

Súp vi cá thịt cua, sò điệp
3.520.000 VNĐ++
Súp bào ngư vi cá
4.180.000 VNĐ++

BỐN MÓN KHAI VỊ - 1.485.000 VNĐ++
( Vui lòng chọn 03 món & 01 món Gỏi *)
• Chả giò rế hải sản
• Bách hoa trái lựu
• Chả cá chiên thì là
• Nghêu đút lò
• Sò điệp uyên ương
• Chạo tôm nướng mía
• Mộc tôm chiên
• Chả cua tứ cầu
• Nem nướng
• Chem chép Úc hấp tỏi

SET 1 - 6.038.000 VNĐ++ / 10 khách
Gỏi bưởi tôm thịt - 1.045.000 VNĐ++
Súp gà nấu hạt sen - 990.000 VNĐ++
Bò Úc hầm tiêu xanh kiểu Hông Kông - 1.419.000 VNĐ++
Giò heo nấm đông cô sốt dầu hào - 1.045.000 VNĐ++
Cơm chiên hải sản cá mặn - 1.045.000 VNĐ++
Chè hạt sen long nhãn - 539.000 VNĐ++
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món ăn, cũng phần nào phản ánh được sự thịnh tình của 
gia chủ hoan hỉ chia sẻ niềm vui - niềm hạnh phúc ngọt 
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SET 2 - 6.237.000 VNĐ++/10 khách
Khai vị hai món - 1.155.000 VNĐ++
(Bách hoa trái lựu & Gỏi rau tiến vua tôm thịt)
Súp bắp nấu thịt cua Nhật - 990.000 VNĐ++
Cá hồi chiên mỹ phong đường - 1.089.000 VNĐ++
Bò Úc nấu rượu vang & bánh mì - 1.419.000 VNĐ++
Cơm chiên hải sản bích ngọc - 1.045.000 VNĐ++
Chè bạch quả tuyết nhĩ - 539.000 VNĐ++

MÓN SÚP -  990.000 VNĐ++
• Súp bóng cá tam tơ
• Súp hải long vương
• Súp gà nấu hạt sen
• Súp bắp nấu cua


