
 

NHÀ HÀNG AN AN 
Đường số 1 bãi tắm Thuận An - TT Thuận An - huyện Phú Vang - tỉnh TT Huế 

Tell : 054.3856789 – 0947744999 Mr Quốc Anh 

Email : nhahanganan1@gmail.com  

 

   THỰC ĐƠN HẢI SẢN NƯỚNG TỰ CHỌN BBQ 
 

Tôm sú nướng: 22-28 kg/con    Tôm rít nướng: (đặt trước) 

50.000 đồng / 100 gram    Báo giá khi đặt 

                      

Tôm hùm nướng: (đặt trước)    Tôm càng xanh nướng: (đặt trước) 

Báo giá khi đặt      Báo giá khi đặt 

                      
Cua nướng:       Cua lột nướng 

Báo giá khi đặt      Báo giá khi đặt 

                    
 

 



Ghẹ nướng: 10 con/kg     Càng ghẹ nướng: 

50.000 đồng / 100 gram     50.000 đồng / 100 gram 

                      
Cá chìa vôi nướng      Cá kèo nướng 

50.000 đồng / 100 gram     40.000 đồng / 100 gram    

     
 Cá trứng nướng      Cá basa nướng 

40.000 đồng / 100 gram     40.000 đồng / 100 gram 

   
Cá nục nướng      Cá bạc má nướng 

40.000 đồng / 100 gram     40.000 đồng / 100 gram 

     
 

 

 



Cá gà nướng      Cá mú nướng: 

40.000 đồng / 100 gram    60.000 đồng / 100 gram 

     
Cá bống tượng nướng     Cá đuối nướng 

60.000 đồng / 100 gram     50.000 đồng / 100 gram 

                     

Cá bò nướng      Các loại cá nướng xiên 

50.000 đồng / 100 gram     50.000 đồng / xiên 

                     

Mực 1 nắng nướng      Mực khô 

80.000 đồng / 100 gram     100.000 đồng / 100 gram 

    



 

Bạch tuộc nướng      Mực kim nướng 

50.000 đồng / 100 gram     60.000 đồng / 100 gram 

                        
 Mực nướng xiên      Mực ống nướng    

 50.000 đồng / xiên      50.0000 đồng / 100 gram

                                                 
Vẹm xanh nướng mở hành    Hàu nướng mở hành: 10con/kg 

 40.000 đồng / 100 gram     20.000 đồng / con 

                  
Sờ huyết nướng:      Sò điệp nướng: 

40.000 đồng / 100 gram     40.000 đồng / 100 gram 

    



 

Sò lông nướng:      Tù hài nướng: 

40.000 đồng / 100 gram     50.000 đồng / 100 gram 

    
Trìa mở nướng      Ốc bưu đen nướng: 

30.000 đồng / 100 gram     40.000 đồng / 100 gram 

    
Ốc hương nướng: 70 con/kg    Cồi gai  nướng: Đặt trước 

50.000 đồng / 100 gram     Báo giá khi đặt 

     
- Ngoài ra nhà hàng luôn có các món thịt nướng và các loại xúc xích nướng ... 

Ghi chú:  

- Thực đơn trên có thể thay đổi theo từng thời điểm và các món có thể điều chỉnh, thay đổi theo 

yêu cầu, có giá trị trong vòng 15 ngày. 

- Các loại thức uống và các món ăn khác tính theo giá niêm yết của nhà hàng.  

- Giá trên chưa bao VAT 

- Quí khách đồng ý xin báo số lượng người và thời gian để nhà hàng ưu tiên phục vụ. 

- Quí khách chuyển 30% số tiền đặt cọc và số tài khoản: 0161000704595, tên tài khoản Lê 

Xuân Quốc Anh, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế. 

 - Số tiền còn lại trả bằng tiền mặt sau khi bữa tiệc kết thúc.  

  

 Hân hạnh được phục vụ quí khách ! 


