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Song Hong Restaurant 

189 đường Lam Sơn – Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 

Tel: (0211) 3846.627 – Fax: (0211) 625.8888 
 

SET MENU 250.000 vnd/pax 

(++18 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

MÓN KHAI VỊ – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Măng tươi luộc chấm muối vừng – Boiled bamboo shoots 

Nộm hoa chuối tai heo  – Pig's ear and banana flower sald 
 

MÓN CHÍNH – Main course 

Lợn Bản hấp xả– Steamed “Ban” pig  

Lợn Bản nướng  kiểu Tây bắc – Grilled Vietnamese native pork in Northwest style 

Lợn mán nấu kiểu giả cầy truyền thống – Mixed “Ban” pig 

Lợn Bản xào lăn – Sauteed “Ban” pig 

Lòng dồi lợn Bản – “Ban” pig blood sausages 

Canh xáo măng lợn Bản – Braised “Ban” pig with bamboo shoots 

Rau thơm (ăn kèm) – Herb 

Xôi trắng + muối vừng – Steamed sticky rice  

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

 

 

TRÁNG MIỆNG – Desserts 

Hoa quả theo mùa (Dưa hấu, dứa) – Seasonal fruit (Watermelon, pineapple) 
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Song Hong Restaurant 

189 đường Lam Sơn – Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 

Tel: (0211) 3846.627 – Fax: (0211) 625.8888 
 

SET MENU 250.000 vnd/pax 

(++6 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

MÓN KHAI VỊ – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Bầu luộc – Boiled bottle gourd 

Nộm Bạch Tuyết – Snow White salad 

 

MÓN CHÍNH – Main course 

Gà quay Quí Phi (1/2 con) – Roasted Qui Phi chicken (1/2 unit) (1/2) 

Cá quả file chiên sốt tầu xì  – Fried snakehead fillet with black bean garlic sauce 

(1kg) 

Tôm chiên trứng muối (1con/khách) – Fried shrimp with salted eggs (1 unit/person) 

Sườn nướng kiểu Hàn – Korea style grilled pork ribs 

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh – Fried pork bacon 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh ngao chua – Sour clam soup 

 

TRÁNG MIỆNG – Desserts 

Hoa quả theo mùa (Bưởi da xanh) – Seasonal fruit (Red pomelo) 
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Song Hong Restaurant 

189 đường Lam Sơn – Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 

Tel: (0211) 3846.627 – Fax: (0211) 625.8888 
 

SET MENU 250.000 vnd/pax 

(++18 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

MÓN KHAI VỊ – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Bí xanh luộc – Boiled zucchini 

Nộm xoài bắp bò – Mango and beef shank salad 

 

MÓN CHÍNH – Main course 

Bò sốt tiêu đen + bánh bao – Beef in black pepper sauce + Fried dumplings 

Cá quả bỏ lò sốt tiêu – Grilled snakehead with pepper sauce 

Chân giò hầm kiểu Đức ăn kèm với bánh mỳ – German style stewed pork ham 

+Bread 

Tôm sú chiên sốt cam lộ (6 con/mâm 6 khách) – Fried black tiger shrimp with Cam 

Lo sauce (6 units/tray with 6 persons) 

Thịt kho trứng cút (đặt trước) – Braised pork bacon and quail eggs (in advance) 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh ngao chua – Sour clam soup 

 

TRÁNG MIỆNG – Desserts 

Hoa quả theo mùa (Bưởi da xanh) – Seasonal fruit (Red pomelo) 


