Cocktail Party Menu 1

Cold Canapes items
Miso baked salmon with mango salsa
Cá hồi tẩm miso bỏ lò cùng sốt xoài băm nhỏ
Baked vine tomato with buffalo mozzarella and arugula pesto
Cà chua bỏ lò với phô mai tươi và sốt pesto cùng rau arugula
Lang Son style duck in rice paper
Vịt quay Lạng Sơn cuốn bánh tráng
Fried haloumi cheese on marinated fennel and dill salad
Sa lát củ thì là cùng phô mai Haloumi chiên
Tuna maki tempura rolls with Japanese mayonnaise
Cơm cuộn cá ngừ chiên bôtj giòn ăn kèm sốt mayonnaise trộn với mù tạt xanh
Vietnamese spring roll with prawn
Nem tươi cuốn tôm kiểu việt nam

Tidbits
Nachos, salsa and guacamole
Bánh mỳ giòn ăn kèm sa lát rau củ và sốt quả bơ
Vegetable crudités
Các loại rau củ chẻ
Selection of home made chips, sweet potato, taro, beet and carrot
Các loại rau củ chiên tự chọn, khoai lang, khoai môn, củ dền, cà rốt

Hot Bites
Coconut chicken bites with aioli
Gà chiên dừa với sốt aioli
Fried wontons with seafood, cream cheese and fresh herbs
Há cảo nhân hải sản chiên với kem phô mai và rau thơm
Béchamel croquettes with pancetta and goats cheese

Bánh bột chiên nhân thịt xông khói kiểu Ý với phô mai dê
Banh Goi – Vietnamese pastry filled with pork, glass noodles and black fungus
Bánh gối nhân thịt lợn ,miến và mộc nhĩ
Char sui steam buns with chilli and soya
Bánh bao hấp phục vụ cùng xì dầu và ớt

Desserts
Hazelnut panna cotta
Kem tươi với hạt phỉ
Chocolate truffles
Sô cô la
Green tea mousse
Kem tươi trà xanh
Mini fruit skewers in vanilla syrup
Hoa quả xiên với sốt vani

Vietnamese Tea and Coffee
Trà và cà phê

