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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 300.000 vnd/pax 

(++6 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

Súp – Soup 

Súp hải sản – Seafood soup 
 

Món khai vị – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Ức ngỗng hun khói ăn kèm với sa lát – Smoked Goose breast served with salad 

Nộm bắp cải thịt gà xé – Shredded chicken and cabbage salad 

Ngọn su su tam Đảo xào tỏi – Sauteed chayote leaves with garlic 

 

Món chính – Main course  

Bò thượng hạng áp chảo với nước sốt nấm – Sautéed Beef with mushroom sauce 

Cá tầm hấp kiểu HongKong  (1 kg) – Steamed sturgeon in HongKong style (1kg) 

Cá tầm nướng sốt X.O (1 kg)  – Grilled sturgeon under charcoal X.O sauce 

Cánh ngỗng hun khói kiểu Nga – Smoked Goose wings Russia 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh chua cá tầm – Sour sturgeon soup 

Tráng miệng – Desserts 

Caramel – Caramel 
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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 300.000 vnd/pax 

(++6 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

Súp – Soup 

Súp gà phong vị Huế – Hue style chicken soup 

 

Món khai vị – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Mướp Nhật luộc – Boiled snake gourd 

Salad Nga – Russian style salad 

Đậu sữa non HongKong chiên giòn – Hong Kong crispy young tofu 

Món chính – Main course 

Bò thượng hạng nướng sốt nấm đùi gà– Grilled Australian beef with King oyster mushroom 

sauce 

Cá Lăng trộn hành dấm (1 kg)  – Mixed hemibagrus with onions and vinegar 

Gà úm lá nếp (1/2con) – Marinated chicken with Pandan leaves (1/2 unit) 

Cá lăng nướng than hoa (1 kg) – Grilled hemibagrus (1 kg) 

Trứng đúc thịt – Mixed eggs with minced pork 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh chua cá lăng – Sour hemibagrus soup 

 

Tráng miệng – Desserts 

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


