鸿餐厅
四川酱龙虾球
استاكوزا سيشوان مطبوخ بالفخار
يٌحضَر الطبق على طاولتك

精أطباق الشيف الخاصة
传统北京烤鸭
بط بكين المشوي بالطريقة التقليدية
يقدم مع فطائر البانكيك المنزلية الصنع و البصل األخضر و
الخيار
و صلصة الهويسين

牛，羊أطباق مختارة من الشيف
黑椒汁炒牛柳
شرائح اللحم البقري الطرية و المطهوة مع صلصة الفلفل األسود
المجروش
中式煎牛柳
لحم بقري مطهو مع صوص األعشاب الصينية
煲仔辣味牛肉
لحم بقري مطهو بالفخار مع صلصة الشطة و الثوم
辣味海鲜酱羊排
أضالع الغنم المحضرة بالمقالة مع التوابل و
صلصة الفاصولية الحلوة

头盘المقبالت
叉烧鸡腿肉

دجاج الباربكيو المشوي مع صلصة الصويا و الزنجبيل
椒盐炒吊片

الحبار المقلي مع البهارات الخمسة و الفلفل و الملح
沙爹牛肉串

ساتيه اللحم البقري المحضر في المقالة
绿芥末鲜虾

روبيان بصلصة الوسابي مع الكافيار
 羹الشوربه
酸辣鸭丝羹
شوربة البط الحارة و الحامضة
茶壶海鲜汤

海鲜المأكوالت البحرية
荔枝咕噜虾
روبيان مع الصلصة الحلوة و الحامضة
-蚝油海鲜煲
تشكيلة ثمار البحر مع صلصة المحار  ،مقدمة في الفخار
清蒸越南鱼柳
شرائح السمك الفيتنامي المطهو على البخار
مقدم مع الكافيار و صلصة الصوي
老干妈虎虾
تشكيلة ثمار البحر مع صلصة المحار  ،مقدمة في الفخار
豆豉火腿带子卷
لفائف لحم الديك الرومي المقدد مع المحار
الصدفي بالصلصة الحارة

شوربة زالبية البحريات
蟹肉粟米羹

شوربة الذرة الحلوة مع لحم السلطعون
斋菜الخضروات
罗汉斋

خضروات مشكلة مقلية على الطريقة الصينية
麻婆豆腐煲

توفو مع الشطة
鱼香茄子煲

الباذنجان المحضر على طريقة سيشوان  ،مقدم بالفخار
杂菇炒西兰花

بروكولي مطهو مع تشكيلة من الفطر
米，面النودلز
扬州炒饭

鸡，鸭الدواجن

األرز المقلي مع الدجاج المشوي على طريقة يانج تشاو
福建海鲜饭
األرز بالمأكوالت البحرية فو جيانغ
蒜蓉牛油炒饭
األرز المقلي بالزبدة والثوم

川味宫爆鸡

دجاج مقلي مع الكاجو وصلصة الكونج باو
柠檬煎软鸡

الدجاج المقلي مع اللوز وصلصة الليمون
海鲜酱香炸鸭

新加坡炒米粉

شرائح البط مع صلصة الهويسين

ودلز األرز على الطريقة السنغافورية

辣味蒜蓉鸡肉煲

鸡肉炒蛋面

دجاج مطهو بالفخار مع صلصة الثوم و الشطة

البيض المقلي مع الدجاج نودلز

豆豉鸡球

海鲜扒煎面

الدجاج المطهو مع صلصة الفاصولية الحار

نودلز مقلي مع ثمار البحر
甜الحلويات

脆炸冰淇淋
آيس كريم مقلي

红枣云吞配冰淇淋
فطيرة التمر األحمر مع اآليس كريم

红豆沙春卷配绿茶冰淇淋
لفائف سبرينج رول الفاصولية الحمراء
مقدمة مع آيس كريم الشاي األخضر

香芒果布丁
بودينج المانجا المثلج
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