Các món nhẹ
Dưa chuột chẻ
Cucumber

10.000

Xoài xanh
Green mango

10.000

Xoài xanh/khế xanh dầm mắm ớt
Green mango/green starfruit marinated with
fish sauce and chili

15.000

Trứng bắc thảo/trưng muối
"One hundred years" egg/Boiled egg

7.000 /quả

Tai lợn muối
Salted pork ears

30.000

Lưỡi lợn nướng
Grilled pork tongue

30.000

Măng trúc ống luộc
Boiled bamboo shoots

25.000

Lạp sườn dân tộc
Ethnic minorities sausage

45.000

Thịt lợn xông khói
Smoked pork meat

45.000

Ba chỉ xông khói

45.000

Tiết luộc măng
Pork blood boiled with bamboo shoots

30.000

Cá cơm một nắng
Crispy anchovies

30.000

Nộm rau diếp cá + tôm khô
Fish leaves salad with dry shrimps

30.000

Pate chim sao
Homemade Pate

40.000

Trưng ran ngai cưú
Omelette with "ngai cuu" leaves

30.000

Các món rau - Vegetable
Rau lang luộc chấm nước giềng mẻ
Boiled sweet potato leaves

15.000

Rau lang xào tỏi
Sweet potato leaves sautéed with garlic

20.000

Mồng tơi xào tỏi
"Mong toi" vegetable sautéed with garlic

20.000

Ngồng cải trứng
Boiled cabbage tall shoot with egg

25.000

Rau bí xào
Sautéed pumpkin buds

25.000

Rau cải xào tỏi
Cabbage sautéed with garlic

20.000

Rau muống xào
Sautéed bindweed

25.000

Củ dền tía luộc
Boiled "red root"

25.000

Su su luộc
Boiled "su su"

20.000

Cà tím niêu đất
Aubergines in clay pot

35.000

Cà tím bọc bột trứng rán
Fried aubergines

30.000

Khoai tây rán
French fries

20.000

Khoai môn tẩm bột rán
Fried taro

30.000

Nộm - Salads
Sa lát xanh trôn dầu dấm
Mixed vegetable salad

25.000

Sa lát Nga
Russian salad

35.000

Nộm đu đủ
Papaya salad

35.000

Nộm hoa chuối
Banana flower salad

35.000

Nộm cần ruốc
"Can" vegetable and dry meat salad

35.000

Nộm ngó sen tôm thịt
Lotus rootstock salad with shrimp and meat

35.000

Nộm miến tôm thịt
Vermicelli, shrimp and pork meat salad

35.000

Đậu phu
Tofu
Đậu lướt ván
Boiled tofu

25.000

Đậu nướng
Grilled tofu

25.000

Đậu Nhật tẩm bột rán
Japanese style fried tofu

35.000

Đậu rán
Fried tofu

25.000

Đậu tẩm hành
Fried tofu with onion and fish sauce

30.000

Đậu sốt cà chua
Tofu with tomato sauce

35.000

Đậu tứ xuyên
Chinese style tofu

35.000

Đậu xào xả ớt
Tofu sautéed with citronella and chili

30.000

Đậu rang trứng mặn

35.000

Fried tofu with egg salted

Nem
Nem thịt rán
Fried meat nem

30.000

Nem Huế
Fresh spring rolls

30.000

Nem rau
Vegetable nem

20.000

Nem hải sản
Seafood nem.

35.000

Chim
Pigeon
Chim bồ câu quay
Roasted pigeon

50.000 /con

Chim bồ câu nướng lá chanh
Pigeon grilled with lemon leaves

50.000 /con

Chim băm xúc bánh đa
Minced pigeon meat with rice pancake

50.000

Chim sáo măng
Pigeon cooked with bamboo shoots

80.000

Vịt
Duck
Vịt xào rau húng
Duck meat sautéed with basil

45.000

Vịt trộn khế
Duck meat with green starfruit

45.000

Vịt nướng
Grilled duck

150.000/con

Vịt sáo măng
Duck cooked with bamboo shoots

60.000

Lẩu vịt
Duck hotpot

200.000

Lợn
Pork
Thịt ba chỉ chấm mắm tép
Boiled pork with tiny shrimp sauce

40.000

Chân giò luộc chấm tôm chua
Boiled pigs' trotters with sour shrimp sauce

40.000

Thịt lợn áp chảo
Sautéed pork meat

30.000

Sườn xào chua ngọt
Sweet and sour pork rib

45.000

Sườn nướng
Grilled pork ribs

45.000

Thịt lợn tẩm bột rán
Fried pork meat

30.000

Thịt kho tàu
Pork caramel
Thịt chưng mắm tép
Minced pork meat with fish sauce

30.000

Thịt ba chỉ cháy cạnh
Fried pork sauted with onion.

30.000
35.000

Món xào măn
Dưa chua xào tràng
Sauerkraut sauted with pig's intestine

50.000

Dưa chua xào bò
Sauerkraut sauted with beef

50.000

Măng xào ba chi
Bamboo shoot with port

50.000

Đậu đũa xào thịt ba chỉ

50.000

Gà
Chicken
Gà đồng luộc/ nướng
Boiled chicken

200.000 /con

Cánh gà chiên mắm
Chicken wings fried with fish sauce

15.000 /cái

Gà xào hành nấm
Chicken meat sautéed with mushrooms

50.000 /đĩa

Gà xào xả ớt
Chicken sautéed with citronella and chili

50.000

Gà chọi xào xả ớt
Fighting-cock sautéed with citronella and chili

50.000

Gà chọi nướng
Grilled fighting-cock

55.000

Trâu
Buffalo
Trâu nướng
Grilled buffalo

50.000

Trâu xào rau muống
Buffalo sautéed with bindweed

50.000

Bò
Beef
Bò xiên nướng kiểu Huế
Hue style grilled beef

45.000

Bò sốt mù tạc
Beef with mustard sauce

45.000

Bò lúc lắc
"Luc lac" beef

50.000

Bò cuốn lá cải
Beef rolled in cabbage leaves

40.000

Bò nướng cuốn lá lốt
Grilled beef rolled in "lot" leaves

40.000

Bò nấu vang
Beef cook with wine

60.000

Lẩu Đuôi bò hầm.
Beef tail Hotpot

170.000

Tôm
Prawn
Tôm sú nướng giấy bạc
Grilled prawns

65.000

Tôm sú hấp bia
Steamed prawns

65.000

Tôm sú rang muối
Prawns cooked in salt

65.000

Tôm xào chua ngọt
Sweet and sour prawns

65.000

Tôm tẩm bột rán
Fried prawns

65.000

Tôm xào ớt ngọt
Prawns sautéed with sweet pepper

65.000

Tôm rang trứng muối
Prawns sautéed with egg salted

170.000 /0,5kg

Ếch
Frog
Ếch xào măng
Frogs sautéed with bamboo shoots

50.000

Ếch chiên bơ
Deep-fried frogs

50.000

Đúi ếch nấu mẻ
Frog's leg cooked spicy and sour sauce

50.000

Ếch rang muối lá lốt
Frog's led sauted with "lot" leaves

50.000

Lươn
Eal
Lươn om chuối đậu
Eal with green banana and tofu

40.000

Lươn xào xả ớt
Eal sautéed with citronella and chili

40.000

Lươn chiên giòn
Fried eel

40.000

Ốc, Hến & Trùng trục
Shellfish
Ốc om chuối đậu
Shellfish cooked with green banana and tofu

50.000

Hến xúc bánh đa
Shellfish with rice pancake

50.000

Hến xào su hào
Shellfish sautéed with kohlrabi

50.000

Trùng trục sốt dầu hào
Shellfish with oyster sauce

50.000

Trùng trục xào lá lốt
Shellfish sautéed with "lot" leaves

50.000

Trai xào cháy cạnh
Shellfish sauted with starfruit

50.000

Cá
Fish
Cá trê đồng nhỏ nướng giềng mẻ

30.000 /2 con

Grilled catfish with sauce
Cá chép chiên sù
Deep-fried carp

100.000

Cá kho tộ
Fish caramel

35.000

Cá rô rán giòn
Fried "ro" fish

40.000

Cá Sa Ba nướng giấy bạc
Grilled mackerel

90.000

Cá chình nướng
Grilled seafish

280.000 /kg

Cá song hấp xì dầu
Garrupa steamed with soya sauce

320.000 /kg

Cá quả hấp xì dầu
Catfish steamed with soya sauce

150.000 /con

Ba ba
Tortoise
Ba ba rang muối
Tortoise cooked in salt

400.000 /kg

Ba ba om chuối đậu
Tortoise cooked with green banana and tofu

400.000 /kg

Mực
Squid
Mực chiên bơ
Fried squid

50.000

Mực nướng Thái
Grilled squid in Thai style

45.000

Mực xào cần tỏi
Squid sautéed with garlic

50.000

Lẩu
Hotpot
Lẩu bò
Beef hotpot

200.000

Lẩu đuôi bò hầm
Beef tail hotpot

200.000

Lẩu cá om dưa
Fish and sour vegetable hotpot

200.000

Lẩu cá chép
Carp hotpot

200.000

lẩu gà
Chicken hotpot

200.000

Lẩu chim câu rau ngải cứu
Pigeon hotpot

300.000

Lẩu hải sản
Sea food hotpot

250.000

Lẩu cá chình
Sea fish hotpot

300.000

Canh
Soup
Canh cua mồng tơi + ca phao muoi
Fresh water crab and "mong toi" vegetable soup

20.000

Canh cá chua
Sour fish soup

30.000

Canh hến
Shellfish soup

35.000

Canh cải
Cabbage soup

25.000

Súp
Soup
Súp ngô cua
Maize and crab soup

20.000

Súp gà ngô nấm
Chicken, maize and mushroom soup

20.000

Súp rau
Vegetable soup

15.000

Súp lươn
Eel soup

20.000

Cháo đạu xanh + Đâu + cà pháo

10.000

Cơm
Rice
Cơm nếp nương
Mountainous sticky rice

20.000

Cơm tám
Flavoured rice

10.000

Xôi chim
Sticky rice with pigeon

45.000

Thịt chó Vân Đình Theo m ón
Dog meat
Thịt chó hấp
Thịt chó nướng
Chả chó nướng
Dồi hấp
Dựa mận
lòng chó nấu chua
Xáo chó
Chó xào cần, muống

Chim Sao nhận đặt tiệc đứng liên hoan, hội nghị tại nhà. Xin liên hệ với chúng tôi để biết
thêm chi tiết.
Chim sao would like to serve at your house for buffer party. Please contact us for more
information.

