MENU CVK FROM 29 TO 02 FEBRUARY
SNACK MENU: KINDERGARTEN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁ U

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Asian

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

Western

Bánh cuộn hành + sữa tươi
Rolled bread with scallion + fresh milk

Phô mai que chiên + sữa tươi
Cheese stick + fresh milk

TUẦN 1
WEEK 1

Súp tóc tiên nấm gà + sữa tươi
Nui sao nấu tôm tươi + nước ép chanh dây
Black moss soup with chicken and mushroom
Macaroni soup with shrimp + passion juice
+ fresh milk

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

Bánh giò + sữa tươi
Vietnamese rice and pork pyramid dumplings
+ fresh milk

Bánh pizza bắp + nước ép chanh dây
Corn pizza + passion juice

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

Bánh sữa hột gà
Egg milk

Nho mỹ đen không hạt
Grape

Dưa hoàng kim
Canary melon

SÁNG
AM

Bánh bông lan cake nho
Grape sponge cake

CHIỀU
PM

PHÔ MAI
CHEESE

Sữa tươi
Fresh 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 chiên rau củ
Fried rice with vegetable

Cơm trắng
Steamed rice

Á
ASIAN

Thịt kho trứng cút
Braised pork with egg

Sườn non nướng sốt Teriyaki
Grilled pork ribs with Teriyaki sauce

Đậu hũ dồn thịt kho nước tương
Braised stuffed Tofu pork with soya sauce

Đùi gà quay sốt me
Roasted drumsticks with tamarind sauce

Chả cá kiểu Thái
Fried fish Thailand style

ÂU
WESTERN

Cá hấp hành gừng
Steamed fish with green onions and
ginger

Tôm xào đậu bắp
Stir- fried shrimp with okra

Phi lê cá basa chiên giòn sốt mật ong
Crispy basa fillets with honey sauce

Trứng luộc sốt cà
Boiled eggs with tomato sauce

Thịt ram mặn
Simmered pork

RAU
VEG.

Cải thìa xào
Stir- fried bok choy

Khoai tây nghiền
Mashed potato

Ngũ quả xào
Stir - fried squash

Đậu que xào thịt
Stir-fried string bean with pork

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 cải nhún nấu tôm
Cabbage and shrimp soup

Canh khoai môn nấu thịt
Taro and meat soup

TRÁNG MiỆNG
DESSERT

Trái cây
Fruit

Chè hỷ mè
Hy sweet soup with sesame seed

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

MÓN CHÍNH
MAIN DISH

- 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 FROM 05 TO 09 FEBRUARY
TUẦN 2
WEEK 2

Asian

Chà bông xúc xích

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁ U

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Phở gà + sữa tươi
Chicken noodle soup + fresh milk

Bún gạo nấu cua + sữa tươi
Rice noodle and crab soup + fresh milk

Hoành thánh lá thịt bằm + sữa tươi
Wonton with mince soup + fresh milk

Nui xào bò + sữa tươi
Stir - fried macaroni with beef + fresh milk

Bánh canh cua + hỗn hợp nước ép
cam, cà rốt
Crab rice noodle soup + mix orange
and carrot juice

Bánh mì cuộn pate + sữa tươi
Roll bread with pate + fresh milk

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

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

Bánh khoai tây thịt nướng + sữa tươi
Potato and pork baked + fresh milk

Bánh chéo trứng cút + hỗn hợp
nước ép cam, cà rốt
Bread with egg + mix orange and
carrot juice

HV

B

B

B

HV

Táo đỏ
Apple

Đu đủ
Papaya

Bánh bông lan nho
Raisin sponge cake

Mận
Plum

Bánh coconut lamington
Coconut lamington

TNP

TNP

NH

TNP

NH

Sữa tươi
Fresh 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

SÁNG
AM

Western

CHIỀU
PM
Bánh cà rốt

PHÔ MAI
CHEESE

SET LUNCH MENU
CƠM
RICE

RICE

Á
ASIAN

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Cơm trắng
Steamed rice

Trứng chiên thịt
Fried eggs with meat

Thịt kho đậu hũ
Braised pork with tofu

Gà rim nước dừa
Chicken with coconut water

Phi lê cá thu kho thơm
Braised basa fillets with pineapple

Bò ram mặn
Salty beef roasted

Phi lê cá chiên sốt bơ tỏi
Fillet de bar fish with butter and garlic

Tôm chiên giòn
Crispy shrimp

Sườn nướng BBQ
Baked pork rib

MÓN CHÍNH

ASIAN
ÂU
WESTERN

TET HOLIDAY BUFFET
RAU
VEG.

WESTERN

CANH
SOUP

TRÁNG MiỆNG
DESSERT

- Món Đùi gà rô ti: 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.

Bầu xào tôm
Stir - fried gourd with shrimp

Bắp cải xào thịt
Stir-fried cabbage and meat

Bông cải xào thịt
Stir- fried cauliflowers and meat

Su hào xào thịt
Stir - fried kohlrabi with pork

Canh nghêu rau cải
Clam and vegetable soup

Canh bí xanh nấu thịt
Squash and pork soup

Canh rau đay nấu cua
Jute plants and crab meat soup

Canh mây
Tofu, egg and tomato soup

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

Trái cây
Fruit

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

