MENU CVK_PMH FROM 04 TO 08 MARCH
SNACK MENU: KINDERGARTEN
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

MÓN 1
DISH 1

Cà ri gà, bánh mì + sữa tươi
Chicken curry with bread + fresh
milk

Hủ tiếu Nam Vang + sữa tươi
Nam Vang rice noodle + fresh milk

Súp bí đỏ tôm + sữa tươi
Pumpkin with shrimp soup + fresh
milk

Nui sao nấu tôm tươi + nước ép cam
Macaroni soup with shrimp + orange
juice

Xíu mại bọc trứng cút sốt cà ăn kèm
bánh mì + sữa tươi
Dimsum with quail egg and tomato
sauce + bread + fresh milk

MÓN 2
DISH 2

Bánh croissant Pháp + sữa tươi
Croissant + fresh milk

Sandwich chả lụa + sữa tươi
Pork pie sandwich + fresh milk

Há cảo hấp + sữa tươi
Dumpling + fresh milk

Bánh giò + nước ép cam
Vietnamese rice and pork pyramid
dumplings + orange juice

Ngũ cốc ngôi sao + chuối + sữa tươi
Star cereals + banana + fresh milk

Bánh nho kho phô mai
Raisin cheese cake

Cháo cá hồi với đậu hà lan
Salmon and green peas rice
porridge

Bò goulash bánh mì
Goulash beef and bread

Súp bóng cá tóc tiên
Fish ball with black moss soup

Kiwi, lê, thanh long trộn
Mix kiwi, pear, dragon

Sữa hạt mắc ca
Macca milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa chua TH
Yogurt

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

Sữa Probi
Probi

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

Sữa Probi
Probi

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

TUẦN 1
WEEK 1

SÁNG
AM

CHIỀU
PM

PHÔ MAI
CHEESE

SET LUNCH MENU
THỰC ĐƠN CƠM TRƯA
CƠM
RICE

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm chiên rau củ
Fried rice with vegetable

Cơm trắng
Steamed rice

MÓN CHÍNH CHUNG 1
GENERAL MAIN DISH 1

Thịt kho trứng cút
Braised pork with egg

Tôm xào đậu bắp
Stir- fried shrimp with okra

Thịt ram mặn
Simmered pork

Đùi gà quay sốt me
Roasted drumsticks with tamarind
sauce

Chả cá kiểu Thái
Fried fish Thailand style

MÓN CHÍNH CHUNG 2
GENERAL MAIN DISH 2

Mực xào chua ngọt
Stir-fried squid sour and sweet

Đậu hũ chiên xù
Tofu tempura

Cá chiên sốt mật ong
Crispy basa fillets with honey sauce

Trứng chiên thịt bằm
Fried eggs with pork

Sườn nướng sốt Teriyaki
Grilled pork ribs with Teriyaki sauce

RAU
VEG.

Cải thìa xào
Stir-fried bok choy

Khoai tây nghiền
Mashed potato

Bí xanh xào tỏi
Stir-fried squash with garlic

Ngũ quả xào
Stir-fried squash

Mướp - nấm bào ngư xào
Stir-fried sponge luffa and abalone
mushroom

CANH
SOUP

Canh bầu nấu tôm
Gourds soup with shrimp

Canh rong biển nấu tôm
Seaweed and shrimp soup

Canh mồng tơi, rau dền nấu cua
đồng
Vegetable soup with field crab

Canh salad son nấu thịt
Watercress and meat soup

Canh khoai môn nấu thịt
Taro and meat soup

TRÁNG MIỆNG
DESSERT

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

Chè hỷ mè
Hy sweet soup with sesame seed

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

- Món Đùi gà quay sốt me: Lớp Chồi và Lá nguyên đùi

* Thực đơn có thể thay đổi tùy thuộc vào việc giao hàng, mùa hay chất lượng.
* The menu may be changed depending on the delivery, season or quality.

MENU CVK_PMH FROM 11 TO 15 MARCH
SNACK MENU: KINDERGARTEN
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

MÓN 1
DISH 1

Bún mọc + sữa tươi
Moc noodle soup + fresh milk

Nui ống sốt bò bằm + sữa tươi
Macaroni with beef sauce + fresh
milk

MÓN 2
DISH 2

Sandwich trứng + sữa tươi
Sandwich with egg + fresh milk

Bánh ốc thịt + sữa tươi
Cone with pork + fresh milk

Bánh mì kẹp chà bông + sữa tươi
Bread with jambon + fresh milk

Bagel và phô mai + hỗn hợp nước
ép cam, cà rốt
Bagel + laughing cow cheese + mix
orange and carrot juice

Bánh mì que cắt khúc nhỏ + sữa
tươi
Bread sticks + fresh milk

Bánh khoai mì nướng
Vietnamese baked cassava cake

Cháo nghêu mồng tơi
Clam with spinach soup

Bún cà ri gà
Chicken curry noodle soup

Hủ tiếu hải sản
Seafood noodle soup

Bắp hấp sữa
Corn on the cob

Sữa hạt óc chó
Walnut milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

Sữa Probi
Probi

Sữa chua ăn TH
Yogurt

Sữa Probi
Probi

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

TUẦN 2
WEEK 2

SÁNG
AM

CHIỀU
PM

PHÔ MAI
CHEESE

Bún bò Huế + hỗn hợp nước ép
Hoành thánh lá thịt bằm + sữa tươi
cam, cà rốt
Sườn hầm lagu bánh mì + sữa tươi
Wonton with mince soup + fresh
Hue noodle with beef + mix orange Pork laggu with bread + fresh milk
milk
and carrot juice

SET LUNCH MENU
THỰC ĐƠN CƠM TRƯA
CƠM
RICE

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

MÓN CHÍNH CHUNG 1
GENERAL MAIN DISH
1

Cá kho củ cải
Braised fish with radish

Gà kho củ sen
Braised chicken and lotus root

Thịt heo xào Tứ Xuyên
Sichuan-style pork stir-fry

Gà chiên nước mắm
Fried chicken with fish sauce

Tôm rang bơ
Roasted shrimp with butter

MÓN CHÍNH CHUNG 2
GENERAL MAIN DISH
2

Tôm chiên sốt nước cốt dừa
Shrimp in creamy coconut sauce

Trứng cuộn dăm bông, phô mai
cheddar và rau củ
Ham cheese omelette with vegs

Cá om xì dầu
Braised fish with soya sauce

Mì ý sốt bò bằm
Spaghetti bolognese

Xíu mại sốt cà
Pork balls with tomato sauce

RAU
VEG.

Cải nhún xào tỏi
Stir-fried shug with garlic

Rau củ thập cẩm luộc
Boiled vegetable

Bí ngòi xào trứng
Stir-fried zucchini with egg

Khoai tây chiên
Deep fried potato

Bông cải xào tỏi
Stir-fried cauliflowers with garlic

CANH
SOUP

Canh hến nấu cà chua
Tiny clam, tomato soup

Canh khoai mỡ thịt bằm
Winged yam soup with mince pork

Canh lá giang gà
Chiken soup with giang leaf

Canh súp
Mixed vegetable soup

Canh bó xôi nấu thịt
Spinach and meat soup

TRÁNG MIỆNG
DESSERT

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

Chè đậu đỏ
Red bean sweet soup

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

* Thực đơn có thể thay đổi tùy thuộc vào việc giao hàng, mùa hay chất lượng.
* The menu may be changed depending on the delivery, season or quality.

Cơm trắng
Steamed rice

MENU CVK_PMH FROM 18 TO 22 MARCH
SNACK MENU: KINDERGARTEN
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

MÓN 1
DISH 1

Bún tôm rau cần + sữa tươi
Rice noodle with shrimp + fresh
milk

Phở gà + sữa tươi
Chicken noodle soup + fresh milk

Súp tóc tiên nấm gà + sữa tươi
Black moss soup with chicken and
mushroom + fresh milk

Cháo lươn + nước ép dưa hấu
Porridge with eel + watermelon
juice

Canh bún + sữa tươi
Rice noodle soup + fresh milk

MÓN 2
DISH 2

Bánh ướt chả lụa + sữa tươi
Stuffed pancake with pork pie +
fresh milk

Bánh khoai tây thịt chiên xù + sữa
tươi
Potato and meat croquette + fresh
milk

Sandwich kẹp phô mai thịt nguội
nướng + sữa tươi
Grilled sandwich with cheese and
ham + fresh milk

Nui xào bò rau cải + nước ép dưa
hấu
Stir - fried macaroni with beef +
watermelon juice

Bánh chéo trứng cút + sữa tươi
Bread with egg + fresh milk

Bánh su kem Nhật
Choux

Súp rong biển
Seaweed soup

Bún thịt băm nấu với cà chua
Pork with tomato noodle soup

Mì trứng nấu tôm thịt
Noodle with shrimp and pork soup

Táo đỏ
Apple

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa hạt mắc ca
Macca milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

Sữa Probi
Probi

Sữa chua ăn TH
Yogurt

Sữa Probi
Probi

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

TUẦN 3
WEEK 3

SÁNG
AM

CHIỀU
PM

PHÔ MAI
CHEESE

SET LUNCH MENU
THỰC ĐƠN CƠM TRƯA
CƠM
RICE

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

MÓN CHÍNH CHUNG 1
GENERAL MAIN DISH
1

Gà kho gừng
Braise chicken with ginger

Chả chưng
Steamed egg and meat

Cá kho mía
Braised mackerel fillets with cane

Thịt kho nước tương
Braised pork with soya sauce

Cá nướng sốt bơ chanh
Grilled fish with butter and lemon
sauce

Tôm rim nước dừa
Caramelized shrimps with coconut
milk

Trứng cuộn hải sản
Omelette with seafood

Gà chiên sốt cà
Fried chicken with tomato sauce

Tôm om đậu hũ
Braised shrimp with tofu

MÓN CHÍNH CHUNG 2
Cá chiên sốt dầu hào
GENERAL MAIN DISH
Crispy fish fillets with oyster sauce
2
RAU
VEG.

Cải ngọt xào nấm
Stir-fried bok choy with mushroom

Đậu que xào thịt
Stir-fried string bean with pork

Susu xào tỏi
Stir-fried chayote with garlic

Rau muống xào tỏi
Stir-fried glory morning

Bí đỏ xào
Stir-fried pumpkin

CANH
SOUP

Canh thơm nấu tôm
Pineapple and shrimp soup

Canh cải nhún nấu tôm
Cabbage and shrimp soup

Canh rau đay nấu cua
Jute plants and crab meat soup

Canh đu đủ nấu tôm
Papaya with shrimp soup

Canh nghêu rau cải
Clam and vegetable soup

TRÁNG MIỆNG
DESSERT

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

Chè khoai môn
Taro sweet soup

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

* Thực đơn có thể thay đổi tùy thuộc vào việc giao hàng, mùa hay chất lượng.
* The menu may be changed depending on the delivery, season or quality.

MENU CVK_PMH FROM 25 TO 29 MARCH
SNACK MENU: KINDERGARTEN

TUẦN 4
WEEK 4
MÓN 1
DISH 1
SÁNG
AM
MÓN 2
DISH 2

CHIỀU
PM

PHÔ MAI
CHEESE

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Bánh canh cua + sữa tươi
Crab rice noodle soup + fresh milk

Phở bò + sữa tươi
Beef noodle soup + fresh milk

Ngũ cốc socola + chuối + sữa tươi
Chocolate cereals + banana + fresh
milk

Bún thang + hỗn hợp nước ép
Miến gà + sữa tươi
thơm, cà chua, cam
Chicken vermicelli soup + fresh milk Rice noodles soup + mix pineapple,
tomato, orange juice
Bánh mì cuộn pate + sữa tươi
Roll bread with pate + fresh milk

Phô mai que chiên + hỗn hợp nước
ép thơm, cà chua, cam
Cheese stick + mix pineapple,
tomato, orange juice

Xôi mặn xá xíu + sữa tươi
Sticky rice with meat + fresh milk

Bánh mì sandwich quét bơ và trứng
luộc + sữa tươi
Sandwich and butter with boiled egg
+ fresh milk

Bánh xúc xích Pháp + sữa tươi
French sausage bread + fresh milk

Bánh chuối nướng kiểu Âu
Banana cake

Nui nấu thịt bò
Macaroni with beef soup

Cháo tôm khoai lang
Shrimp with sweet potato soup

Súp tôm rau xanh
Shrimp and vegetable soup

Nho mỹ đen không hạt
Grape

Sữa hạt óc chó
Walnut milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

Sữa tươi
Fresh milk

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

Sữa Probi
Probi

Sữa chua ăn TH
Yogurt

Sữa Probi
Probi

2 viên Phô mai Belcube
2 cubes of Belcube cheese

SET LUNCH MENU
THỰC ĐƠN CƠM TRƯA
CƠM
RICE

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

MÓN CHÍNH CHUNG 1
GENERAL MAIN DISH 1

Bò ram mặn
Salty beef roasted

Cá thu kho thơm
Braised basa fillets with pineapple

Gà rim nước dừa
Chicken with coconut water

Thịt kho đậu hũ
Braised pork with tofu

MÓN CHÍNH CHUNG 2
GENERAL MAIN DISH 2

Trứng cuộn thịt kiểu Scotland
Egg roll with pork Scottish style

Sườn nướng BBQ
Baked pork rib

Bò xào bông thiên lý
Stir-fried beef with pakalana vine

Cá chiên sốt chua ngọt
Fried fish with sour and sweet sauce

RAU
VEG.

Cải thảo xào chay
Stir-fried Napa cabbage

Bắp cải xào thịt
Stir-fried cabbage and meat

Bầu xào trứng
Stir-fried gourds with egg

Su hào xào thịt
Stir-fried kohlrabi with pork

CANH
SOUP

Canh khoai mỡ nấu tôm
Taro and shrimp soup

Canh bí xanh nấu tôm
Squash and shrimp soup

Canh bó xôi tôm
Spinach soup with shrimp

Canh mây
Tofu, egg and tomato soup

TRÁNG MIỆNG
DESSERT

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

Trái cây trộn húng lủi nước cam
Combine fruit and mint with orange
juice

Trái cây
Fruit

* Thực đơn có thể thay đổi tùy thuộc vào việc giao hàng, mùa hay chất lượng.
* The menu may be changed depending on the delivery, season or quality.

Món ăn tự chọn
Buffet

