
Đơn giá được tính bằng VND, bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ 

THỰC ĐƠN TIỆC  
 

  MENU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TIỆC SINH NHẬT, LỄ KỶ NIỆM, SỰ KIỆN 
 

 

La Residence Café set menu 1:            280,000/khách 
* Thực đơn dành cho nhóm 4 khách trở lên/ Minimum requirement of 4 persons up 
 

Gỏi hải sản, bánh phồng tôm 
Seafood salad with shrimp cracker 
 

Súp cá hồi với rong biển và đậu phụ non 
Salmon, seaweed & young tofu 
 

Cá đốt tại bàn với nước sốt chua ngọt, rau sống, bánh tráng 
Local fish flambe on the table with sweet & sour sauce, fresh herbs (Trình diễn- Gueridon Service) 
 

Vịt quay xá xíu dùng kèm với cải thìa và nấm 
Duck char siew with sautéed bok-choy & mushroom 

 

Cơm chiên trứng 
La Residence egg fried rice 
 

Chuối đốt Grand Marnier 
Banana Flambe 
 
La Residence Café set menu 2:       280,000/khách 
Gỏi hoa chuối tôm thịt 
Banana flower salad with pork & shrimp 
 

Súp gà nấm 
Chicken & mushroom soup 
 

Sườn nướng chua ngọt 
Grilled pork ribs with sweet & sour sauce 
 

Cá bớp um măng 
Stewed Cobia with sour young bamboo roots 
 

Cơm chiên cá mặn 
Fried rice with fish salted  
Quýt 
Mandarin 
  



Đơn giá được tính bằng VND, bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ 

La Residence Café set menu 3:       280,000/khách 
Gỏi bắp cải dưa gan, tai heo & tôm 
Cabbage, cobra melon salad with ear pork & shrimp 
 

Súp tôm bắp 
Prawn & corn soup 
 

Ức ngỗng xông khói  
Smoked goose breast 
 

Gà om ném bánh ướt 
Stewed Chicken with white baby shallots, served with steamed rice cake 
 

Cơm Chiên Nấm 
Mushroom fried rice 
 

Trái Cây Tươi 
Fruits plate  
 
La Residence Café set menu 4:                   300,000/khách 
Salad bò trứng 
Vietnamese beef salad with egg 
 

Súp gà nấm hạt sen 
Chicken & lotus seed soup 
 

Cá tầm nướng giấy kẻm với rau củ và tào hủ non 
Baked sturgeon in aluminium foil with vegetables & young tofu 
 

Sườn nướng chua ngọt 
Grilled pork ribs with sweet & sour sauce 
 

Cơm chiên trứng 
La Residence egg fried rice 
 

Hoa quả tươi 
Fruits plate  
 
La Residence Café set menu 5:                   300,000/khách 
Gỏi vịt bắp chuối 
Banana flower salad with duck meat 
 

Súp bò Mỹ đậu hủ non & nấm 
American beef with young tofu & mushroom soup 
 

Dê nướng giấy kẻm 
Baked goat in aluminium foil 
 

Cá kình hấp mồng tơi 
Steamed Kinh fish with malabar spinach 
 

Cơm chiên Char siu 
Char siu fried rice 
 
Bánh plan dâu tây 
Strawberry plan 
  



Đơn giá được tính bằng VND, bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ 

La Residence Café  set menu 6:              350,000/khách  
Gỏi xoài bò một nắng 
Green mango salad with one sun dried beef 
 

Súp tôm chua cay 
Spicy prawn soup 
 

Tôm càng rang me 
Roasted giant river prawn tamarind 
 

Mực cơm chiên mắm 
Fried squid with fish sauce 
 

Rau muống xào tỏi 
Sautéed morning glory with garlic 
 

Cơm chiên thập cẩm 
Mixed fried rice or vegetable fried rice 
 

Bánh mousse chanh dây 
Mousse passion fruits 
 
La Residence Café  set menu 7:       350,000/ khách 
Súp măng cua 
Asparagus crab meat soup 
 

Gỏi bắp bò cải chua 
Chuck tender with sour mustard greens salad 
 

Rau củ quả kho quẹt 
Vietnamese vegetables dip 
 

Cá chình nướng nghệ 
Grilled Anguilla fish marinated with saffron 
 

Sườn bò hầm củ quả 
Stew beef ribs with vegetables 
 

Cơm chiên tôm 
Prawn fried rice 
 

Sữa chua trái cây tươi 
Fruit yoghurt 
  



Đơn giá được tính bằng VND, bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ 

La Residence Café  set menu 8:       350,000/ khách 
 

Nem rán tôm 
Fried spring rolls with shrimp 
 

Súp bí đỏ 
Pumpkin soup 
 

Salad xoong cá hồi 
Watercress salmon salad 
 

Sườn nướng cay 
Grilled  spicy pork ribs 
 

Gà ta quay bánh bao 
Vietnamese roasted chicken with dumpling 
 

Cơm sen 
Lotus rice 
 

Bánh flan chanh dây 
Passion fruits flan  
 
La Residence Café  set menu 9:        400,000/ khách 
 

Gỏi tôm, chả tôm và bánh phồng tôm 
Prawn salad, prawn terrine, prawn cracker 
 

Súp măng cua 
Asparagus crab meat soup 
 

Gà nướng giấy bạc 
Baked whole chicken in aluminium foil 
 

Cá mú hấp tương 
Steamed Grouper with soy sauce 
 

Bò nấu rượu vang bánh mì 
Stewed beef in red wine served with baguette 
 

Kem đốt chanh dây 
Passion fruit crème bruleé 
 
 

 
Ưu đãi: 

* Đặt bàn cho 12 khách trở lên: giảm giá 10% 
   Booking for 12 persons up: discount 10% 
Tel: +84 234 3837 475      Email: reservations.laresidence.hue@azerai.com   


