
                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

FIRST DAY LUNCH 
(Bữa trưa ngày thứ nhất) 

Pumkin soup with almon seeds  

(Súp bí ngô ăn với hạt hạnh nhân) 

“Bánh Xèo” Vietnamese  Traditional Pancake 

(Bánh xèo Vietnam) 

Grilled pork with vegetable pickle 

(Thịt lợn nướng ăn kèm dưa góp) 

Wrapped Halong fish with Fragrance leaf 

(Cá cuộn hấp lá thơm) 

Sautéed chicken with sour sauce 

(Gà sốt chua ngọt ) 

Stir fried seasonal vegetable 

(Rau xào theo mùa) 

Steam fragrance rice 

(Cơm tám thơm) 

Mixed tropical fresh fruit with honey  

(Hoa quả trộn mật ong) 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

FIRST DAY DINNER 
(Bữa tối ngày thứ nhất) 

 

Beef & bean soup 

(Súp bò đậu Hà Lan) 

King prawns on hot rock 

(Tôm nướng sỏi) 

Stir fried Halong fish with mushroom and onion 

(Cá xào hành nấm) 

 

Beef with black pepper sauce  

(Bò sốt tiêu đen ) 

Stir fried seasonal vegetable 

Rau xào theo mùa 

Steam fragrance rice  

(Cơm tám thơm) 

Cream caramen  

(Kem caramen ) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                      

 

BREAKFAST MENU 

(Ăn sáng) 

Mixed salad of tomatoes and cucumbers  

(Salad cà chua + dưa chuột) 

Salad & sauces station  

(Các loại rau salad ăn kèm với các loại sốt) 

Eggs station 

(Trứng các loại) 

Smoked dried bacon, sausage and ham 

(Ba chỉ hun khói, xúc xích các loại và các loại ham) 

Pancake with chocolate or honey 

(Bánh pancake ăn kèm với sốt socola hoặc mật ong) 

Chicken sausage & ham  

(Xúc xích gà & các loại thịt nguội) 

03 kinds of fruit juices, tea & coffee  

(03 loại nước hoa quả các loại, café & trà) 

02 kinds of cereals & fresh milk 

(02 loại ngũ cốc & sữa tươi) 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

SECOND DAY LUNCH 
For 3 days, 2 nights  

(Bữa trưa ngày thứ hai) 

Cucumber & tomato salad  

Salad ca chua & dưa chuột 

French fried potato 

Khoai tây chiên  

Charcoal Grilled Tiger Prawns served with special Asian 

herbs 

Tôm nướng BBQ 

Charcoal Grilled Beef with soya sauce 

Bò nướng với sốt xì dầu 

Charcoal Grilled Barramundi Fish fillet  in  banana leaves 

Cá nướng lá chuối 

Chicken wings with honey 

Cánh gà nướng mật ong  

Grilled squid with Thai sauce 

Mực nướng với sốt Thái 

Vegetable fried rice 

Cơm rang rau  

Tropical seasonal fresh fruits 

Hoa quả tráng miệng 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

SECOND DAY DINNER 
For 3 days, 2 nights 

(Bữa tối ngày thứ hai cho khách đi 3 ngày) 

 

Paloma Seafood soup  

Súp hải sản 

Steamed prawns in Vietnames style 

Tôm hấp cách thủy 

Grilled chicken with honey 

Gà áp chảo mật ong 

Deep fried  beef with mushrooms 

Bò cuốn nấm kim 

Stirfried seasonal vegetable 

Rau xào theo mùa 

Steam Fragrance rice 

Cơm tám thơm 

Seasonal fresh fruits 

Hoa quả theo mùa 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            

   

                      

                      

   

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

FAREWELL BRUNCH 
 (Bữa trưa về) 

Appertizer  

Paloma Spring rolls (from cooking class) 

(Nem rán Paloma) 

Paloma seafood soup with corn and mushrooms 

(Súp hải sản Paloma) 

Main Couse (3 options) 

(choose options of chicken or beef or seafood) 

(1)Stir fried chicken with onion and mushroom 

(gà xào hành nấm) 

or 

(2)Stir fried beef with onion and mushroom 

(bò xào hành nấm) 

or 

(3)Stir fried seafood with sour sauce 

(Hải sản xào chua ngọt) 

Dessert 

Seasonal fresh fruits 

(Hoa quả theo mùa) 

 

 

 


