
 
 

 

 

  

  

MOL HI-TEA SET 

(Choice of 5 savory items and 3 sweet items from the list. 

Served by silver stands) 

SAVORY ITEMS 

 

Beetroot macaroon, smoked eel and horseradish mascarpone 

Macaroon, lươn xông khói, xốt củ cải ngựa 
Herb crepe, smoked salmon roulade 

Bánh xếp cuộn cá hồi xông khói 

Tuna tataki, eggplant caponata, crouton 
Cá ngừ tẩm mè, cà tím hầm, bánh mì nướng giòn 

Vietnamese prawn and vegetable rice paper roll 

Gỏi cuốn tôm 
Smoked salmon, chives crème fraiche, blini 

Cá hồi xông khói, kem chua hẹ, bánh kếp chiên 

Baked ricotta tart, Parma ham, rucola 

Bánh tạc phô mai, dăm bông Parma xông khói 
Whisky marinated beef tartar, rye toast 

Bò tái lạnh tẩm rượu Whisky, bánh mì nướng 

Marinated foie gras and port wine lollypop 
Gan ngỗng vị rượu ngọt 

Pistachio crusted foie gras terrine, wine jelly, brioche 

Pate gan ngỗng tẩm hạt dẻ cười, thạch rượu, bánh mì 
Braised leek and mushroom quiche 

Bánh nấm và hành boa-rô nướng 

Sesame puffs, chicken liver and Madeira mousse 

Bánh mè, pate gan gà, hương rượu Madeira 
Port wine poached black fig, Parma ham, crouton 

Sung đen hầm rượu ngọt, dăm bông Parma xông khói, bánh mì  

Quail egg, Russian salad, crispy basket 
Xà lách Nga, trứng cút 

Burrata cream, sun dried tomato basil vol au vent 

Phô mai kem Burrata, cà chua khô 

Vegetable fresh spring roll 

Gỏi cuốn chay 

 
P A R K  H Y A T T  S A I G O N  

 



 
 

 

 

 

 

SWEET 

 

Assorted macaroons 
Bánh macaroon 

Opera cake 

Bánh Opera 
Chocolate walnut brownie 

Bánh sô cô la hạt óc chó. 

Lemon tarts with green lime glaze 
Bánh tart chanh 

Salted caramel and dark chocolate tartlet 

Bánh tart sô cô la đường nâu và muối 

Marshmallow skewers 
Kẹo dẻo xiên que 

Mini New York cheesecake 

Bánh phô mai truyền thống New York 
Mini fresh fruit tartlet 

Bánh tạc trái cây 

Caramelized passion fruit tartlets 
Bánh tart chanh dây 

White and dark chocolate dipped strawberries 

Dâu nhúng sô cô la trắng và đen 
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