NHÀ HÀNG DÌ MAI

THỰC ĐƠN TIỆC
ĐẶT BÀN NGAY
0938 498 798
Áp dụng tối thiểu cho 10 khách
Applicable minimum for 10 pax

Welcome drink
Tự chọn 1 trong các loại
trong danh sách
Free choice 1 out of list

DÌ MAI
SET MENU
290,000 +

Starter
Gỏi vịt bắp cải
Roasted duck salad, cabbage,
herbs, ginger kumquat sauce
Chả giò
Fried pork spring rolls
Maincourse
Cá chẽm sốt me
Crispy sea bass, tamarind sauce
Đậu que xào tỏi
Stir fried french bean, garlic
Sườn xào chua ngọt
Stir fried sweet and sour pork ribs
Canh tôm bầu
Winter melon soup,
shrimps, spring onion

Dessert
Đậu hủ nước đường
hoặc bánh cuốn lá dứa
Warm sweet tofu soup,
slow cooked ginger

NHÀ HÀNG DÌ MAI
136-138 Lê Thị Hồng Gấm, D.1, TP.HCM
Tel: 08 3821 7786 | www.nhahangdimai.com
sales@d1-concepts.com

Welcome drink
Tự chọn 1 trong các loại
trong danh sách
Free choice 1 out of list

DÌ MAI
SET MENU
390,000 +

Starter
Gỏi rau càng cua bò nướng sa tế
Crab law herb salad, grilled beef,
chili satay, kumquat dressing
Bò lá lốt
Grilled marinated beef wrapped lalot leaves,
rice noodle, herbs
Chả giò hải sản
Seafood spring rolls
Maincourse
Tôm cháy tỏi
Crispy prawns, garlic, spring onion
Gà xào sả ớt
Stir fried lemongrass chicken
Sườn nướng tiêu đen
Grilled pork ribs, black pepper sauce
Cơm chiên cá măn, thịt gà
Fried rice, salted ﬁsh, chicken
Rau muống xào tỏi
Stir ﬀried morning glory, garlic

Dessert
Yogurt Nếp cẩm hoặc
bánh ﬂan dừa sốt chanh dây
Brewer purple sticky rice,
home-made yogurt
or Da Lat passion fruit,
baked coconut custard
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Tel: 08 3821 7786 | www.nhahangdimai.com
sales@d1-concepts.com

Welcome drink
Tự chọn 1 trong các loại
trong danh sách
Free choice 1 out of list

DÌ MAI
SET MENU
490,000 +

Starter
Hoành thánh chiên giòn kiểu Hội An
Hoi An style fried pork wontons,
sweet sour seafood sauce
Gỏi thiên lý bò nướng sả
“Thien ly” ﬂower salad,
beef marinated with lemongrass,
black pepper vinegar, crispy garlic
Súp măng cua
Crab, asparagus soup
Maincourse
Mực rang trứng muối
Wok fried squid, salted egg
Bắp bò xào tiêu xanh, lá quế
Stir fried beef shank,
green peppercorn, basil leaves
Cá chẽm nướng muối ớt
Grilled sea bass chili garlic sauce

Dessert
Kem xôi dừa nhiệt đới
hoặc Chè sương xa hạt lựu
Coconut ice cream, peanuts, mango,
passion fruit, toasted coconut chips
or Di Mai sweet: Coconut milk,
pomegranate seeds, mung bean paste,
panda jelly

Cơm chiên bò, cải chua
Fried rice, beef, pickle mustard green leaves
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Welcome drink
Tự chọn 1 trong các loại
trong danh sách
Free choice 1 out of list

DÌ MAI
SET MENU
590,000 +

Starter
Gỏi miến hải sản
Vermicelli salad with seafood
Chạo tôm bó mía
Sugarcane shrimps skewers,
Vietnamese herbs
Súp gà lá sả
Chicken, lemongrass, herbs soup
Maincourse
Gà nướng cay
Di Mai spicy grilled chicken

Dessert
Mâm tráng miệng Dì Mai
Di Mai dessert platter
– 5 signature chef desserts

Mực một nắng chiên nước mắm
Semi dried squid, spiced sweet ﬁsh sauce
Chả cá lã vọng
“La Vong” ﬁsh cake
Thiên lý xào tỏi
Stir fried “Thien Ly” ﬂower, garlic
Cơm chiên cà ri tôm Dì Mai
Di Mai fried rice, shrimps,
curry, lemongrass, basil
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