
 
 
1. Khoai lang kén    - 8€ 
2.Bánh tráng trộn   - 8.5€ 
3.Xoài dầm bò khô  -7.5€ 
4. Sữa chua nếp cẩm - 4.5€ 
5. Ngô chiên bơ - 5.5€ 
6. Tào phớ thậm cẩm -5€ 
7. Chè thập cẩm -5€ 
8. Chè thái sầu riêng -5.5€ 
9. Chè khoai môn cốt dừa - 5€ 
10. Nem chua rán -4€ 
11. Sắn hấp cốt dừa - 5€ 
12. Sữa chua đánh đá chanh dây bể hạt-5€ 
13.Xôi chiên phồng - 3,5€ 
14.Đùi gà bó xôi -5€ 
15. Bánh gạo cay hàn quốc -10€ 
16. Xôi kem mít -5€ 
17. Xôi mít - 5€ 
18. Sữa chua mít- 5€ 
19. Bánh khoai lang chiên - 5€ 
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