THỰC ĐƠN BUFFET TẠI NHÀ HÀNG SOHO

Hotline: 090 868 5789
*Thực đơn có thể thay đổi theo
điều kiện thực tế mà không
báo trước

Tọa lạc trên khu đất «Vượng Khí Sinh Tài Lộc» ngay chân cầu Trần Thị Lý, SOHO Buffet &
Alacarte là nhà hàng Buffet lớn nhất Đà Nẵng. Thế giới ẩm thực lên tới hơn 150 món ăn bao gồm
món Á truyền thống và món Âu hiện đại, SOHO - Nhà hàng Buffet hiện đại giữa lòng Đà Nẵng, là
điểm đến thú vị không thể bỏ qua trong năm Kỷ Hợi 2019 này.

«Nơi hội tụ đa sắc màu ẩm thực»

SALADS

Menu 1
Kim chi cải thảo
Chân gà muối
Ô liu xanh đen
Cà chua bi
Salad rau mầm
Salad rau xanh
Củ quả luộc
Thịt nguội
Salad Nga
Salad xoài hải sản
Phồng tôm

Menu 2
Kim chi dưa chuột
Gân bò muối
Ô liu xanh đen
Cà chua dưa chuột
Salad bắp su Đà Lạt
Salad hoa chuối sứ
Củ quả luộc
Thịt nguội
Salad Nga
Salad ngó sen tôm thịt
Phồng tôm

Menu 3
Kim chi tam sắc
Tai mũi heo muối
Ô liu xanh đen
Dưa chuột chẻ
Salad rau muống bò khô
Salad rau giòn
Củ quả luộc
Thịt nguội
Salad Nga
Cổ hũ dừa
Phồng tôm

SOUP

Menu 1
Soup hải sản
Soup bí đỏ
Soup Thái
Cháo gà
Cháo thịt
Cháo tôm
Canh riêu cua
Cơm gạo tám
Thịt rang
Thịt luộc mắm tôm
Đậu phụ sốt cà
Cà pháo

Menu 2
Soup tôm hùm
Soup rong biển
Soup lươn ngũ vị
Cháo tôm hùm
Cháo hàu
Cháo trứng
Canh mướp đắng
Cơm gạo tám
Thịt kho
Tôm rim thịt
Cá sốt chua ngọt
Dưa muối

Menu 3
Soup cá hồi
Soup bò Úc
Soup cua măng tây
Cháo bò
Cháo tim cật
Cháo vịt
Canh củ quả
Cơm gạo tám
Cá kho
Cá nục kho cay
Gà kho sả
Sụn gà chiên mắm

ĐỒ NƯỚNG

Trưa (T2-T6)
Xúc xích
Bánh bao
Khoai chiên
Chả giò
Chả cá
Chả sả
Há cảo chiên
Ngô chiên bơ
Chuối chiên
Cá chiên xù

Tối (T2-T6)

T7 & CN

Xương cá hồi
Ngô chiên
Cá gà chiên KFC
Thăn lợn tẩm bột chiên
Thịt xiên chiên xù
Đậu hũ chiên
Lươn chiên giòn
Mực chiên bơ

Vịt quay Quảng Đông
Chân giò quay
Cua đồng rang muối
Ghẹ sữa sốt me
Nem hải sản chiên
Nem cua bể chiên

Các món bổ sung vào
buổi tối ngày thường

Các món bổ sung vào
ngày cuối tuần

BBQ BRAZIL

Trưa (T2-T6)
Hàu nướng mỡ hành
Ốc tiêu xanh
Cánh gà nướng
Thịt xiên nướng
Cá đuối nướng
Nầm dê nướng
Chim nướng
Diềm heo nướng
Sườn heo nướng
Cá chìa vôi nướng
Cá nục nướng
Đùi heo nướng
Cá đuối nướng
Ngao nướng

Tối (T2-T6)

T7 & CN

Vẹm xanh nướng
Sò điệp nướng
Lòng heo nướng
Ếch nướng
Bạch tuộc nướng
Chân gà nướng
Sò lông nướng
Cá xương xanh nướng
Cá nhói nướng
Tôm nướng

Bàng mai nướng
Ba chỉ giòn
Rau mực nướng
Bò nướng
Ngao đại dương nướng
mỡ hành
Cá sấu nướng
Lợn sữa quay

Các món bổ sung vào
buổi tối ngày thường

Các món bổ sung vào ngày
cuối tuần

HẢI SẢN

Trưa (T2-T6)
Tôm sú
Mực ống
Ngao đại dương
Ốc mít
Sò huyết hấp
Ốc hấp lá gừng
Ốc xào cay
Ốc hấp lá chanh
Ngao hấp xả
Ốc đinh
Ốc móng tay
Ốc cà ná

Tối (T2-T6)

T7 & CN

Ghẹ hấp
Bạch tuộc

Chíp chíp hấp
Mực cơm hấp

Các món bổ sung vào
buổi tối ngày thường

Các món bổ sung vào
ngày cuối tuần

MÓN NHẬT

Trưa (T2-T6)
Cá hồi Na-uy
Cá ngừ đại dương
Cá giò viễn đông
Bạch tuộc Mã Lai
Hàu sữa
Sushi chiên
Maki sushi
Futo maki
Thanh cua maki
Sushi bơ
Sushi mè đen
Sushi thập cẩm
Gunkan rong biển
Gunkan cá hồi
Gunkan cá ngừ

Tối (T2-T6)
Cá trích vàng
Cá trích xanh
Cá trích đỏ
Sushi cá hồi
Sushi trứng cua đỏ
Sushi trứng cua xanh
Nigiri maguro
Nigiri mực lá
Tako nigiri
Sushi xoài
Sushi chiên
Sushi ba màu ép
Sushi măng tây
Các món bổ sung vào
buổi tối ngày thường

T7 & CN
Cocktail hàu sữa
Hokaido Nhật
Cocktail tôm sú
Sushi tôm Maki
Sushi California Maki
Nishin nigiri
Sake nigiri
Ebi nigiri
Nigiri cá hồi
Nigiri cá giò
Nigiri cá trích vàng
Nigiri ngao biển
Nigiri tôm
Các món bổ sung vào
ngày cuối tuần

MÓN ÂU

Trưa (T2-T6)
Hàu bỏ lò Phomai
Pizza thập cẩm
Mì Ý sốt bò băm
Gà cuộn Phomai
Sườn BBQ
Bacon cuộn phomai
Bacon cuộn củ đậu
Bacon cuộn điệp
Thăn lợn tẩm bột
Bánh mì bỏ lò
Bánh mì bơ tỏi
Củ quả bỏ lò
Thịt nguội tổng hợp

Tối (T2-T6)

T7 & CN

Cá hồi Sốt Teriyaki
Heo sữa quay kiểu SOHO
Cá tuyết nướng

Sườn bò Mỹ nướng
Tôm hùm bỏ lò Phomai
Cua rang me

Các món bổ sung vào
buổi tối ngày thường

Các món bổ sung vào
ngày cuối tuần

VIỆT NAM

Menu 1
Lẩu hải sản
Bún riêu cua
Bún chả cá
Bánh cuốn
Xôi lạc
Xôi gấc
Bún đậu mắm tôm
Bánh ngô
Bánh xèo
Bánh chuối
Bánh tôm Hồ Tây
Bánh hỏi
Ngô hấp
Khoai luộc
5 loại bánh vùng miền

Menu 2
Lẩu gà
Phở bò
Miến gà
Mỳ Quảng
Xôi ngó
Xôi chiên
Bún đậu mắm tôm
Bánh ngô
Ốc nấu chuối đậu
Lươn chiên Nghệ An
Ếch ủ rơm
Há cảo hấp
Cao lầu
Đà điểu lúc lắc
5 loại bánh vùng miền

Menu 3
Lẩu nấm
Bún bò
Bánh canh
Cao lầu
Xôi xéo
Xôi đậu đen
Bún đậu mắm tôm
Tôm chiên khoai
Tráng lợn mắm gừng
Bánh chay
Bánh trôi tàu
Vịt nấu chao
Gà hấp kì lân
Bánh canh ghẹ
5 loại bánh vùng miền

DESERT

Trái cây
Thanh long
Xoài
Dưa hấu
Ổi
Táo
Lê
Chôm chôm
Nhãn
Cóc
Nho
Mận
Vải thiều
...

Chè
Chè đậu đen
Chè đậu đỏ
Hoa quả dầm
Chè hạt sen long nhãn
Chè thạch thủy tinh
Chè thạch màu
Chè bắp
Chè chuối
Chè táo đỏ nấm tuyết
Chè khoai lang tím
Chè bột lọc
Chè hoa cau
Chè đậu xanh nha đam
Chè trôi nước
Chè thập cẩm

Kem
Sữa chua
Sữa chua nếp cẩm
Caramen
Pana cotta
Bánh trà xanh
Bánh cacao
Mousse chanh dây
Kem dâu
Kem xoài
Kem đào
Kem Sô-cô-la
Kem sầu riêng
Kem sâm dứa
Kem vani
Kem bạc hà

