
  

 
SAIGON PRINCESS – 4 COURSE MENU 2018 

MENU 1 - FISH 
 Lemongrass & Ginger Prawns 

poached prawns with mango, tomato and mixed greens 
Tôm hấp sả gừng với xà lách xoài  

 
  

Roasted hearts of palm soup 
with truffle oil 

Súp kem củ hủ dừa 
 

Pan fried lemon grass seabass 
on light red curry sauce, grilled eggplant, baby bok choy and coconut rice  
Cá chẽm áp chảo với cà tím nướng dùng kèm cải thìa xào tỏi cơm lá dứa sốt cà ri sữa dừa 

 
Green tea crème brûlée with vanilla ice cream 

Bánh phô mai trà xanh đút lò với kem va-ni 
 

 
Coffee or tea 
Trà hoặc cà phê 

 
 
 
 
 



  

 
SAIGON PRINCESS – 4 COURSE MENU 2018  

MENU 2 - BEEF 
 Golden fried fish cake,  

With mixed greens and plum sauce 
  

Seafood soup with seaweed, 
sweet corn and spring onions 

Súp hải sản rong biển 
 

Wok fried Australian beef with pineapple,  
cashew nuts and three kinds of pepper sauce 

Bò Úc áp chảo với hạt điều và 3 loại tiêu cay 
 

Dark chocolate mousse with coconut ice cream 
Bánh sô-cô-la tan chảy với kem dừa 

 
Coffee or tea 
Trà hoặc cà phê 

 
 
 
 
 
 



  

 
SAIGON PRINCESS – 4 COURSE VEGETARIAN ASIAN MENU 

 
“Knowledge is the food of the soul” 

 
 

Banana Blossom Salad 
with baked tofu, basil, peanuts, shallots, peppers, and lime dressing 

Gỏi Bắp Chuối 
 

Creamy Pumpkin Soup 
drizzled with truffle oil 

Súp bí đỏ kèm dầu nấm truffle 
 

Vegetarian Pad Thai 
fried soba noodles with tofu, carrots, bean sprouts and cilantro 

Mỳ trà xanh xào kiểu Thái 
 

Dark chocolate mousse with coconut ice cream 
Bánh sô-cô-la tan chảy với kem dừa 

 
Coffee or tea 
Trà hoặc cà phê 

 
 
 



  

SAIGON PRINCESS – 4 COURSE VEGETARIAN WESTERN MENU 
 

“Knowledge is the food of the soul” 
 

   
Tomato, baby spring lettuce with buffalo cheese salad  

and balsamic oregano dressing 
Xà lách cà chua phô mai mềm kèm dầu giấm Ý 

 Roasted heart of palm soup 
with truffle oil 

Súp kem củ hủ dừa,hương nấm truffle đen 
 Grilled mixed veggies & sweet tofu lasagna  

with ricotta cheese, chili tomato puree, marinated olive and pesto sauce  
Rau củ nấm đút lò với phô mai Ý, cà chua nghiền, trái o-liu và xốt húng tây  

 Green tea crème brulée with vanilla ice cream 
Bánh phô mai trà xanh đút lò với kem va-ni 

 
Coffee or tea 
Trà hoặc cà phê 

 


