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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 400.000 vnd/pax  

 (++ 18 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

Súp – Soup 

Súp rong biển thịt cua – Seaweed and crab soup 

 

Món khai vị – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Ngọn su su xào tỏi – Sauteed chayote leaves with garlic  

Salad Nga – Russian style salad 

 

Món chính – Main course 

Ba ba rang muối + Om chuối đậu (1.3 kg) – Roasted trionychid in salt + Braised 

with banana and tofu (1.3 kg) 

Bò thượng hạng áp chảo sốt tiêu đen bánh bao – Beef with black pepper sauce + 

Dumplings 

Gà quay kiểu Phúc Kiến – Roasted chicken in Phuc Kien style 

Tôm sú chiên sốt bơ tỏi (01 con/khách) – Fried black tiger shrimp with garlic and 

butter sauce (01 unit/person) 

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh – Fried pork bacon 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh cua + Cà pháo – Crab soup + Pickled eggplant 
 

Tráng miệng – Desserts 

Hoa quả theo mùa (Bưởi da xanh)/Caramel – Seasonal fruit (Red pomelo)/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 400.000 vnd/pax 

(++ 6 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

Súp – Soup 

Súp kem ngô gà – Chicken corn soup 

Món khai vị – Appertizer and salad 

Lạc chiên muối – Fried peanuts 

Ngọn su su xào tỏi – Sauteed chayote leaves with garlic  

Nộm gà xé bắp cải – Shredded chicken and cabbage salad 

 

Món chính – Main course 

Ba ba rang tiêu với thịt xông khói + Om chuối đậu (1.4 kg) – Roasted turtle with 

pepper and smoked pork + Braised with green banana and tofu (1.4kg)  

Mực tươi chiên xù – Fried squid 

Bắp bò muối + Kim chi – Salted beef shank + Korean Kimchi 

Tôm sú chiên cháy sả (6 con/mâm 6 khách) – Fried black tiger shrimp with 

lemongrass (6 units/tray with 6 persons) 

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh – Fried pork bacon 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh xương củ quả – Vegetables tubers and pork chop soup 

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 400.000 vnd/pax  

(++18 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 

 

SÚP – Soup  

Súp hải sản nấm đùi gà – Seafood king oyster mushroom soup 

 

MÓN KHAI VỊ – Appertizer and salad 

Ngọn su su xào tỏi – Sauteed chayote leaves with garlic 

Salad hải sản – Seafood salad 

Mướp Nhật luộc – Boiled snake gourd 

 

MÓN CHÍNH – Main course  

Ba ba rang muối (1 kg) – Roasted trionychid in salt (1 kg) 

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

Chân giò nấu kiểu Thượng Hải – Pork leg cooked in Shanghai style  

Bò thượng hạng nướng sốt rượu vang đỏ – Grilled beef with red wine 

Thịt ba chỉ rang mắm tép – Fried pork bacon with shrimp paste 

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh chua cá tầm – Sour sturgeon 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 400.000 vnd/pax  

  (++12 khách – Đã bao gồm khăn lạnh) 
 

SÚP – Soup  

Súp bí đỏ kem tươi – Pumpkin and fresh cream soup 

 

MÓN KHAI VỊ – Appertizer and salad 

Salad rau trộn với tuyết nhĩ – Mixed vegetables with white fungus salad 

Ngọn su su xào tỏi – Sauteed chayote leaves with garlic 

 

MÓN CHÍNH – Main course  

Tôm he nấu kiểu MaCao  – Green tiger prawn cooked in Macao style  

Cá lăng trộn hành dấm (1 kg) – Mixed hemibagrus with onion vinegar (1 kg) 

Bò thượng hạng nướng sốt tiêu – Grilled beef with pepper sauce 

Lợn rừng nướng kiểu Tứ Xuyên – Grilled wild boar in Sichuan style  

Cơm tám – Steamed fragrant rice 

Canh chua cá lăng – Sour hemibagrus soup 

 

TRÁNG MIỆNG – Desserts 

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

soup 


