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Jade

THỰC ĐƠN NGỌC BÍCH
VND 1,400,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours

THỊT - MEAT
Gà nướng chao ăn kèm xôi bắp
Crispy roasted chicken with preserved bean curd
& sticky rice with corn
Ba rọi heo nướng giòn ăn kèm với mù tạt và
bánh bao hấp
Classic Cantonese style crispy salt baked pork
belly with house mustard & steamed buns
Bắp bò hầm tiêu xanh Phú Quốc và nước dừa
Stewed beef shank with Phu Quoc peppercorns
& young coconut

Choice of one from each category / Vui lòng chọn 01 món cho mỗi phần

KHAI VỊ - APPETIZERS
Hoành thánh tôm chiên / Gỏi tôm Cà Mau thịt heo và rau thơm / Gỏi cuốn thịt heo và kim chi
Crispy fried golden shrimp wonton / Cà Mau Tiger prawn salad with pork and fresh herbs /
Fresh spring roll with pork and homemade Korean style kimchi
Chả giò hải sản Nha Trang / Gỏi củ hủ dừa với tôm và tai heo / Bánh ướt cuốn gà quay mật ong
và xoài xanh
Deep fried Nha Trang seafood spring roll / Sustainable palm heart salad with prawn & pork ear /
Northern style fresh rice noodle roll with honey roasted chicken & sun ripened Tien Giang mango
Xá xíu đặc biệt nhà hàng Yu Chu / Gỏi xoài trộn với cá khô chiên giòn / Gà quay Trung Hoa ngũ vị
Yu Chu signature BBQ pork char siu / Crunchy green mango salad with crispy fish /
Chinese style 5 spice marinated honey roasted chicken

SÚP - SOUP

RAU - VEGETABLE
Cải thìa xào với nấm và sốt dầu hào
Wok-fried bok choy with mushroom in
oyster sauce
Rau cải hấp với nấm đông cô và sốt
lòng trắng trứng
Steamed vegetables with Chinese mushrooms
& egg white sauce
Nấm đông cô hầm với cải thảo
Braised Chinese mushrooms with savoy cabbage

MÌ / CƠM - NOODLE / RICE

Súp măng tây cua bể Cà Mau
Cà Mau crab & asparagus soup

Mì trứng xào với thịt heo và gà
Wok-fried egg noodles with tender roasted pork & chicken

Súp bí đỏ đút lò với thịt cua và trứng vịt muối
Roasted pumpkin soup with crab meat & savoury salted duck egg

Cơm chiên trứng muối
Fried rice with salted duck egg

Súp hải sản chua cay kiểu Tứ Xuyên
Sichuan style hot and sour seafood soup with tofu

Mì E-fu xào thịt cua và lòng trắng trứng
Wok-fried E-Fu noodles with Cà Mau crab meat & egg white

HẢI SẢN - SEAFOOD
Cá mú chiên kiểu Quảng Đông
Cantonese style crispy fried garoupa
Mì xào giòn sốt cay hải sản và rau
Wok-fried organic seafood with vegetables in spicy sauce on crispy noodles
Tôm sú chiên với muối ớt kiểu Hồng Kông
Hong Kong style fried tiger prawns with fragrant chili salt

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Trái cây tươi
Platters of freshly sliced tropical fruits
Chè đu đủ hầm với nấm tuyết và táo tàu
Braised papaya with snow fungus & dried dates
Chè xoài lạnh với bột báng
Our signature chilled sago cream with fresh Tien Giang mango

Ruby

THỰC ĐƠN HỒNG NGỌC
VND 1,600,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours

THỊT - MEAT
Vịt Tiền Giang quay sốt tiêu đen ăn kèm bánh bao chiên và đồ chua
Roasted Tien Giang duck with black pepper sauce, deep-fried buns & pickles
Gà hấp nấm tươi Shitaki với cải thìa sốt dầu hào
Steamed chicken with fresh Shitaki mushrooms & bok choy in oyster sauce
Thăn vai bò nướng sả ăn kèm với khoai lang chiên giòn và sốt tiêu Phú Quốc
Lemongrass roasted Australian beef rib eye with crispy fried sweet potatoes
& fragrant Phu Quoc peppercorn sauce

Choice of one from each category / Vui lòng chọn 01 món cho mỗi phần

KHAI VỊ - APPETIZERS
Thịt heo Tây Ban Nha quay mật ong Hòa Bình / Xà lách cá hồi Na Uy / Bò cuộn măng tây Đà Lạt
với sốt Teriyaki
BBQ'd char siu of Spanish Iberian pork with Hoa Binh honey / House cured Norwegian salmon
salad / Teriyaki glazed Australian beef tenderloin rolls with asparagus from Da Lat
Chả giò chiên giòn kiểu Triều Châu / Gỏi bò hương nhài kiểu Thái / Cá hồi và thịt nguội Vân Nam
đút lò
Deep fried spring roll Chaozhou style / Jasmine scented Thai style beef salad / Baked organic
Norwegian salmon with Yunnan ham
Gỏi đu đủ với tôm khô và trứng muối / Mực lá chiên với muối nấm truýp / Hoành thánh Bắc Kinh
áp chảo với giấm đen
Green papaya salad with dried shrimp and salted duck eggs / Deep fried cuttle fish with truffle
salt / Beijing style pot stickers with black vinegar

SÚP - SOUP

RAU - VEGETABLE
Cải thìa hấp với nấm đông cô và sốt dầu hào
Steamed bok choy with Chinese mushrooms & oyster sauce
Bông cải xanh hấp với sốt thịt cua
Steamed brocolli with crab meat sauce
Rau cải xào với tôm và sốt dầu hào
Sautéed seasonal vegetables with shrimp & oyster sauce

MÌ / CƠM - NOODLE / RICE
Cơm chiên hải sản sốt XO
Seafood fried rice with our signature XO sauce

Gà ác Long An tiềm thuốc Bắc kiểu Giang Tây
Long An black chicken soup braised with Chinese herbs in Jianxi style

Mì E-Fu xào với nấm kim châm và sò điệp khô xé sợi
Wok-fried E-Fu noodles with enoki mushrooms &
shredded conpoy

Súp măng tây thịt cua với sò điệp khô thượng hạng
Deluxe crab and asparagus soup with conpoy

Cơm chiên với cá hồi Na Uy, lòng trắng trứng và gừng
Norwegian salmon fried rice with egg white & ginger

Súp hải sâm với tôm Cà Mau và rong biển
Sea cucumber soup with Cà Mau prawns & seaweed

HẢI SẢN - SEAFOOD
Cá mú nguyên con hấp với cải chua kiểu Triều Châu
Chaozhou style steamed garoupa with sour cabbage
Cá bống mú chiên giòn với sốt gừng tỏi ớt
Crispy fried Mandarin fish with chili paste, garlic and ginger
Cua lột Cà Mau chiên giòn sốt trứng muối
Hand picked Cà Mau soft shell crab with salted duck egg

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Chè lê hầm với nấm tuyết
Braised Nashi pear & snow fungus sweet soup
Bánh nếp Nhật Bản vị trà xanh Thái Nguyên
Thai Nguyen Green tea mochi cake
Chè bột báng với bưởi và kem va-ni
Baked sago pudding with pomelo & vanilla bean ice cream

Diamond
THỰC ĐƠN KIM CƯƠNG

VND 1,800,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours
Choice of one from each category / Vui lòng chọn 01 món cho mỗi phần

KHAI VỊ - APPETIZERS
Hàu Nha Trang phủ phô mai và thịt nguội Vân Nam đút lò / Gỏi xoài xanh hải sản thượng hạng /
Tôm sú Bến Tre chiên tỏi
Roasted Nha Trang Fine de Claire oysters with Parmesan cheese & Yunnan ham / Green mango
salad with deluxe seafood / Deep fried Ben Tre prawns with garlic salt
Hàu tẩm bột chiên giòn / Gỏi sứa hải sản cay / Cá hồi Na Uy cuộn lá lốt áp chảo với đậu phộng
và sốt Teriyaki
Deep fried Nha Trang Fine de Claire oysters / Spicy jelly fish salad with seafood / Pan fried
Norwegian salmon in La Lot leaves with roasted peanuts & Teriyaki sauce

Tôm càng Bến Tre hấp với thuốc Bắc và rượu Shaoshing
hoặc cá hồi cuộn lá dứa đút lò
Steamed Ben Tre king prawns with Chinese herbs & Shaoshing
rice wine or baked salmon medallions wrapped in pandan leaves
Tôm hùm Nha Trang nướng sốt bơ tỏi và phô mai
Baked Nha Trang blue lobster with garlic butter & aged
Parmesan cheese

THỊT - MEAT
Thăn vai bò Úc nướng với sốt nấm và khoai lang chiên
Roasted Australian beef rib eye with mushroom sauce
& fried sweet potato
Heo sữa quay ăn kèm bánh bao chiên và đồ chua
Roasted sucking pig with fried steamed buns & house pickles
Sườn bò Mỹ hầm rượu vang đỏ với sốt tiêu đen Phú Quốc
Slow braised US beef short rib with red wine & Phu Quoc peppercorns

RAU - VEGETABLE
Cải thìa xào sốt hải sản thượng hạng
Wok-fried bok choy with deluxe seafood sauce
Rau củ hầm với nấm bào ngư Nhật và sò điệp khô
Fragant steamed vegetables with Japanese oyster mushrooms & dried Japanese scallops

Chả giò gan ngỗng chiên với xoài Tiền Giang và cần tây / Gỏi cuốn cá hồi Na Uy xông khói với
trứng cá chuồn / Tôm Bến Tre nấu rượu
Deep fried Rougie foie gras with Tien Giang mango and Chinese celery / Smoked Norwegian
salmon spring roll with tobico / Fresh water Ben Tre drunken shrimp

Cải rổ xào tôm khô và sốt Tứ Xuyên
Wok-fried Kailan with sun dried shrimp & Sichuan sauce

SÚP - SOUP

Mỳ trứng xào với thịt vịt Tiền Giang quay và thịt nguội Pháp
Egg noodles wok fried with fire roasted Tien Giang duck & French ham

Súp hoàng yến Khánh Hòa đẳng sâm Hoa Kỳ
Stewed Khanh Hoa bird’s nest soup with Ginseng

Cơm chiên lá cẩm với hải sản Nha Trang
Fragrant purple fried rice with deluxe Nha Trang seafood & egg

Gà Long An tiềm với đẳng sâm Hoa Kỳ, nấm đông cô và bóng cá
Double boiled chicken soup with ginseng, black mushrooms & fish maw

Mì Udon xào cồi sò điệp Nhật & sò điệp khô sốt tiêu đen Phú Quốc
Wok-fried Japanese Udon noodles with juicy scallops, conpoy & Phu Quoc
black pepper sauce

Súp đuôi bò Mỹ hầm với thuốc bắc, táo đỏ và nhãn nhục
Braised US beef oxtail soup with Chinese herbs, dried jujube & longan

HẢI SẢN - SEAFOOD
Cá mú nguyên con hấp kiểu Hồng Kông hoặc
cắt miếng hấp với thịt nguội Vân Nam & nấm
đông cô
Whole steamed garoupa Hong Kong style or
steamed medallions with Chinese Yunnan ham
& mushrooms

MÌ / CƠM - NOODLE / RICE

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Chè hoa ly ly tiềm táo đỏ và hạt sen
Double boiled fresh lily bulbs with red dates & lotus seeds
Chè đậu hũ hạnh nhân với trái vải và đào ngâm
Chilled almond tofu with lychee & peach
Bánh kem trứng nướng vị chanh dây
Passion fruit infused crème brulee

12 - COURSE DELUXE

Emerald

THỰC ĐƠN NGỌC LỤC BẢO
VND 4,000,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours
Heo sữa quay mật ong ngũ vị
Honey glazed 5 spice barbecued whole sucking pig
Hải sản và bào ngư Úc đút lò sốt tôm hùm
Baked deluxe seafood and Australian abalone in lobster sauce
Nấm xào với ốc biển và sò điệp
Fragant sautéed wild mushrooms with sea whelk and scallops
Nấm trúc sinh hầm với thịt cua Cà Mau và rau củ
Stewed bamboo pith with Cà Mau crab meat and vegetables
Súp gà ác Long An tiềm bóng cá
Double boiled Long An black chicken soup with fish maw
Tôm hùm Nha Trang sốt sò điệp khô và măng tây Đà Lạt đút lò
Baked Nha Trang lobster with golden conpoy sauce and Da Lat asparagus
Cá mú đỏ hấp kiểu Triều Châu với cà chua, mù tạt, mận muối và nấm hương
Steamed red garoupa Chaozhou style with tomato, pickled mustard,
salted plum and shiitake mushrooms
Gà tẩm gia vị chiên giòn kiểu nhà hàng Yu Chu
Crispy Yu Chu signature chicken with salt and spices
Cơm chiên hải sản với sốt XO thượng hạng
Deluxe seafood fried rice with XO sauce
Bánh cảo nhân tôm Cà Mau chiên giòn cùng súp thượng hạng
Deep-fried crispy Cà Mau shrimp dumplings in supreme soup
Chè xoài bột báng với bưởi
Chilled sago cream with mango and pomelo
Tuyết giáp tiềm sâm Hàn Quốc và đường phèn
Double boiled hasma with Korean ginseng and rock sugar

FUSION

Pearl

THỰC ĐƠN NGỌC TRAI
VND 1,500,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours

KHAI VỊ - STARTER
Ức vịt xông khói ăn kèm giấm Ý, hạt phỉ, xoài và vani
Smoked duck breast with white balsamic, toasted hazelnuts,
mango & vanilla salsa

SÚP - SOUP
Mì Ý nhồi má bò hầm kiểu Thượng Hải với nước dùng cà chua
White tomato consommé with Shanghai style red braised beef cheek tortellini

MÓN CHÍNH - MAIN COURSE
Cá hồi ướp mật ong và tương đậu nành ăn kèm bánh gạo chiên, rau củ Đà Lạt,
hành tây sốt tương đậu Nhật nghiền ăn kèm giấm đen cô đặc
Soya and honey lacquered salmon, fried rice cake, baby vegetables from Da Lat,
sweet onion miso corn puree with Chinese black vinegar reduction

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Bánh kem sữa vị trà xanh, bánh kem trứng nướng vị trà đen và macaron vị trà lài
Trio of Chinese tea
Green tea panna cotta, black tea crème brulee
and Jasmine tea macaron

FUSION

Sapphire
THỰC ĐƠN LAM NGỌC

VND 1,700,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours

KHAI VỊ - STARTER
Cá hồi đút lò ăn kèm hoa atisô Đà Lạt nghiền, rau mầm, hành tím hầm và da cá hồi chiên giòn
Slow baked Norwegian salmon pastrami served with Da Lat artichoke puree,
baby greens, confit onions & crispy fried salmon skin

SÚP - SOUP
Súp vịt xông khói với hồng trà Nam Phi dùng kèm hoành thánh nhân vịt quay Bắc Kinh
hương vani Madagasca và xoài Tiền Giang
Smoked duck consomme, infused with Chef's South African red bush tea & smokey
Madagascan vanilla, Tien Giang mango & Peking style duck dumpling

MÓN CHÍNH - MAIN COURSE
Sườn bò Mỹ hầm sốt tàu xì ăn kèm bánh khoai tây, măng tây Đà Lạt,
củ cải bỏ lò ướp cỏ xạ hương và sốt bơ XO
Black bean “Bordelaise” braised US short rib, potatoes cake, Da Lat asparagus cooked in
its own juice, thyme roasted white radish & XO butter

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Bánh kem phô mai dê Ba Vì với sô cô la trắng, tàu hũ, táo đỏ,
bí đao và rau câu vị hạnh nhân
Ba Vì goats cheese and roasted white Belgium chocolate tofu cheesecake,
Chinese red dates, winter melon & almond jelly

FUSION

Amethyst

THỰC ĐƠN THẠCH ANH TÍM
VND 2,200,000++ / PACKAGE
Bao gồm nước ngọt, nước suối và bia tươi Tiger phục vụ trong suốt 3 giờ
Including free flow of soft drinks, water & Tiger draught beer during 3 hours

KHAI VỊ - STARTER
Xà lách măng tây nướng ăn kèm với thịt đùi heo Ý, trứng chần, phô mai Parmesan bào và dầu ôliu
Grilled asparagus served with Italian DOP Parma ham, poached egg,
shaved 18 month Parmesan & extra virgin olive oil

SÚP - SOUP
Súp vịt xông khói với hồng trà Nam Phi dùng kèm hoành thánh nhân vịt quay Bắc Kinh
hương vani Madagasca và xoài Tiền Giang
Smoked duck consomme, infused with Chef's South African red bush tea & smokey
Madagascan vanilla, Tien Giang mango & Peking style duck dumpling

MÓN CHÍNH - MAIN COURSE
Cá tuyết Úc đút lò với giấm đen, gan ngỗng Pháp, sốt hành tây tương đậu Nhật nghiền
Australian black cod, Chinese black vinegar, foie gras from Rougie, sweet onion miso corn puree
Thăn bò Mỹ đút lò và má bò hầm chiên giòn kiểu Thượng Hải ăn kèm măng củ, cải thìa,
bông cải trắng nghiền và khoai tây nướng
Slow roasted Black Angus tenderloin with crispy fried Shanghai style red braised Australian
beef cheek, bamboo shoots, bok choy, cauliflower puree and fondant potato

TRÁNG MIỆNG - DESSERT
Bánh kem vị chanh dây ăn kèm sô cô la trắng, macaron vị trà đen và sốt sô cô la
Aerated passionfruit mousse, roasted white chocolate, black tea macaron & chocolate sauce

Food is
symbolic of love
when words are
inadequate

