
 

KHÁCH SẠN FORTUNA HÀ NỘI – TIN ẨM THỰC THÁNG 11 - 12/2019  

 

 

Bữa trưa, 11:00 – 14:00 | Bữa tối, 18:00 – 22:00 

TINH HOA DIMSUM 

Như những món quà đến từ trái tim, Dim Sum đặc sắc với hương vị tuyệt hảo luôn là sự 

lựa chọn yêu thích cho những bữa ăn gia đình, giao lưu bạn bè hay cuộc gặp mặt đối tác 

kinh doanh. Thực khách có thể thưởng thức Thực đơn Dim Sum Ăn Thỏa Thích các 

buổi trưa từ thứ Hai đến thứ Bảy, trải nghiệm Tiệc Dim Sum vào trưa Chủ Nhật hay lựa 

chọn những món ngon đặc sắc trong Thực Đơn Dim Sum Chọn Món vào buổi tối. Thực 

đơn đa dạng, phong phú bao gồm các món Dim Sum hấp được phục vụ trong những 

chiếc giỏ tre nhỏ nhắn hay những món chiên rán tuyệt hảo, cùng với các lựa chọn hấp 

dẫn khác từ bánh cuốn, cháo và các món ăn tráng miệng. 

Dim Sum Ăn Thỏa Thích, Thứ Hai – Thứ Bảy, 11:00am - 2:00pm 

Giá gốc: VND 420,000++/Người lớn | VND 210,000++/Trẻ em (1m-1m3) 

Giá ưu đãi: VND 298,000++/ Người lớn | VND 149,000++/ Trẻ em (1m-1m3) 

Tiệc Dim Sum, Chủ Nhật, 11:00am - 2:00pm 

Giá gốc: VND 420,000++/Người lớn | VND 210,000++/Trẻ em (1m-1m3) 

Giá ưu đãi: VND 318,000++/ Người lớn | VND 159,000++/ Trẻ em (1m-1m3) 

Thực Đơn Chọn Món (Áp dụng cho buổi trưa và buổi tối) 

Giá chỉ từ VND 58,000++/món 

Món mới trong tháng: 

 Sườn bò hấp sốt tiêu đen  

 Thịt nguội cuộn khoai môn  

 Nem cuộn hoa hẹ với tôm khô  

 Bánh rán khoai môn 



 

TÔM HÙM NẤU 6 KIỂU 

Mùa thu đông này, đến với chúng tôi để thưởng thức món tôm hùm cao cấp được chế 

biến 6 kiểu, hứa hẹn mang lại trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cho khách hàng.  

Tôm hùm xào sốt XO 

Hương vị đậm đà đặc trưng của tôm hùm, khi kết hợp cùng sốt XO cay đặc trưng của 

Hongkong, ăn cùng miến và cần tây càng làm nổi bật vị hải sản, tạo nên một tổng thể 

hòa quyện. 

Tôm hùm nướng phô mai 

Tôm hùm nướng đến độ thơm lừng, cùng phô mai béo ngậy sẽ quyến rũ bất kì ai ngay 

khi vừa ra khỏi lò. Ăn kèm súp lơ xào, món ăn có sự cân bằng hoàn hảo giữa béo ngậy 

và đậm đà hương vị. 

Tôm hùm om nước súp đặc biệt. 

Tôm hùm mềm thơm khi om súp gừng và hành lá tạo nên một món ăn với hương vị ấm 

áp và độc đáo. Món súp dậy vị, ăn kèm cải xào sẽ khiến thực khách ấn tượng với vị ngon 

trứ danh của ẩm thực Trung Hoa. 

Tôm hùm xào trứng muối 

Tôm hùm mềm mịn, xào cùng lá laksa và ớt, bọc trong một lớp trứng muối đánh bông 

vàng thơm lừng, rán đến độ vừa chín tới sẽ gây ấn tượng với bất kì thực khách nào. 

Tôm hùm chiên muối tiêu 

Món tôm hùm chiên cùng lá laksa, ớt và muối tiêu, rắc tỏi phi sẽ khiến thực khách phải 

nhung nhớ vì hương vị cay nhẹ kết hợp cùng sự đậm đà của hải sản cao cấp. 

Mì tôm hùm cà ri 



Tôm hùm ninh trong nước sốt cà ri béo ngậy cùng lá cà ri tươi và nhiều loại gia vị thơm 

nức, ăn cùng mì đã làm nên mùi vị đặc trưng của món mì tôm hùm cà ri. Mùi thơm nồng 

và hương vị ấm áp đã khiến đây trở thành một món ăn hoàn hảo cho mùa thu đông này. 

Giá: VND 480,000++/suất 

 

 

 

Bữa trưa, 11:00 – 14:00 | Bữa tối, 18:00 – 22:00 

 

KAMI NABE ISE-EBI  

Trong tiếng Nhật, Kami có nghĩa là giấy và Nabe có nghĩa là Nồi. Món Kami Nabe Ise-

Ebi thôi miên thực khách bằng màn trình diễn mê hoặc với nồi lẩu sôi sùng sục làm bằng 

giấy. Món lẩu này được phục vụ với nước lẩu ngọt thanh từ tôm hùm, nấm và các loại 

rau củ. 

Giá: VND 580,000++/suất 

ISE-EBI KIMI YAKI 

Hương vị mặn mòi của tôm hùm nướng, khi được rưới cùng sốt kimi yaki và rắc trứng cá 

tobiko tạo nên một vị ngon đậm đà ấn tượng. Ăn kèm cà rốt, khoai môn, bạch quả nướng 

và khoai lang giòn, sự mềm mịn của miếng tôm hùm càng thêm nổi bật. 

Giá: VND 580,000++/suất 



 

 

Buffet sáng, 6:00 – 10:00 

Thực đơn chọn món, 11:00 – 22:00 

Thực đơn đêm, 22:00 – 3:00 

TÔM HÙM THEMIDOR 

Tôm hùm themidor là món ăn cho dịp thực sự đặc biệt. Thịt tôm hùm và nấm cùng sốt 

rượu vang trắng kem được rắc vụn bánh mì và nướng đến mức hoàn hảo. Ăn kèm với 

khoai tây nghiền và salad trộn, món thịt tôm hùm bùi và béo ngậy, dịu dàng nhưng ngon 

lành hiếm thấy.  

Giá: VND 680,000 ++/suất  

TÔM HÙM ỚT SPAGHETTI  

Thưởng thức sự hòa quyện của ẩm thực phương Đông & phương Tây với món Tôm hùm 

ớt Spaghetti. Vị béo ngậy và mềm mịn của thịt tôm hùm, khi kết hợp với mì Ý trong một 

loại nước sốt chua ngọt nhẹ dịu với thoảng hương ớt cay và salad ăn kèm tại nên một 

tổng thể hòa quyện. 

Giá: VND 680,000 ++/suất 

 

TÔM HÙM LAKSA 

 

Hãy hưởng thức món Tôm hùm laksa với nhưng hương vị đặc trưng của ẩm thực Đông 

Nam Á. Tôm hùm mềm mịn, được nấu cùng sốt dừa béo ngậy và gia vị cay. Được phục 

vụ cùng mì vàng, bánh đậu rán và lá laksa, sự bùng nổ hương vị sẽ khiến bạn không 

thể dừng đũa. 



Giá: VND 680,000 ++/suất 

 
 

Để liên hệ đặt bàn, xin vui lòng liên hệ bộ phận Ẩm thực theo số   

024 3831 3333 – máy lẻ 6461 hoặc email fb2@fortuna.vn or website fortuna.vn 
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