Jun

Jun

6

6

ランチ / ディナーサービス

A

野菜カレー

軽食

Lunch/Dinner Ser vice

B

Total 919 kcal

Total 893 kcal

クリーミーな海の幸 サフランライス添え

Vegetable curry and steamed rice

Creamy seafood with saﬀron rice

蔬菜咖喱饭

奶油海鲜配红花饭套餐

Cà ri rau và cơm trắng

Cơm Saffron và hải sản với sốt kem

到着前のサービス

Snack Service

Refreshment/Breakfast Ser vice

A

B

玉子サラダのサンドウィッチ
Egg salad sandwich
鸡蛋色拉三明治
Bánh xăng-uýt với xà lách trứng

Total 792 kcal

Total 842 kcal

チキン ベーコンとチーズのラップ
スパイシーマリナラソース

スクランブルエッグとドライトマト風味の
ソーセージ

Chicken, bacon and cheese pie
with spicy marinara sauce

Scrambled egg with dried
tomato-ﬂavored sausage

鸡肉培根奶酪派配辣蕃茄酱套餐

炒蛋配番茄干风味香肠套餐

Thịt gà, thịt xông khói và bánh phô mai
với nước sốt marinara cay

Trứng bác với xúc xích hương vị cà chua
sấy khô

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

Hãy lưu ý rằng thực đơn có thể thay đổi. Những bữa ăn trên chuyến bay được chế biến tại các cơ sở nơi mà cũng xử lý những thành phần dị ứng cụ thể (lúa mì, kiều mạch, sản phẩm sữa, trứng, lạc, tôm và cua) trong
quá trình sản xuất.

Hãy lưu ý rằng thực đơn có thể thay đổi. Những bữa ăn trên chuyến bay được chế biến tại các cơ sở nơi mà cũng xử lý những thành phần dị ứng cụ thể (lúa mì, kiều mạch, sản phẩm sữa, trứng, lạc, tôm và cua) trong
quá trình sản xuất.
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华盛顿・纽约 - 成田
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Jul

Jul

7

7

ランチ / ディナーサービス

A

鮭照り焼き

軽食

Lunch/Dinner Ser vice

B

Total 787 kcal

Total 772 kcal

ミラノ風チキンカツレツ

Grilled salmon teriyaki

Chicken cutlet Milanese style

照烧鲑鱼套餐

米兰风味炸鸡

Cá hồi nướng với nước sốt teriyaki

Gà băm kiểu Milan

到着前のサービス

Snack Service

Refreshment/Breakfast Ser vice

A

B

玉子サラダのサンドウィッチ
Egg salad sandwich
鸡蛋色拉三明治
Bánh xăng-uýt với xà lách trứng

Total 758 kcal

Total 809 kcal

リガトーニパスタのボロネーゼ

チーズオムレツ ラタトゥイユ添え

Rigatoni bolognese

Cheese omelet with ratatouille

波伦亚通心粉套餐

芝士蛋包饭配炖菜套餐

Mỳ Ý Rigatoni Bolognese

Trứng ốp lết phô mai với sốt rau
RATATOUILLE

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

Hãy lưu ý rằng thực đơn có thể thay đổi. Những bữa ăn trên chuyến bay được chế biến tại các cơ sở nơi mà cũng xử lý những thành phần dị ứng cụ thể (lúa mì, kiều mạch, sản phẩm sữa, trứng, lạc, tôm và cua) trong
quá trình sản xuất.

Hãy lưu ý rằng thực đơn có thể thay đổi. Những bữa ăn trên chuyến bay được chế biến tại các cơ sở nơi mà cũng xử lý những thành phần dị ứng cụ thể (lúa mì, kiều mạch, sản phẩm sữa, trứng, lạc, tôm và cua) trong
quá trình sản xuất.
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Aug

Aug

8

8

ランチ / ディナーサービス

A

鯖味噌煮

軽食

Lunch/Dinner Ser vice

B

Total 754 kcal

Total 873 kcal

ビーフハンバーグ オニオンソース

Simmered mackerel in miso sauce

Beef hamburger with onion sauce

味噌鲭鱼套餐

洋葱酱汉堡牛排套餐

Cá thu rim với nước sốt miso

Bánh ham-bơ-gơ thịt bò với nước sốt
hành tây

到着前のサービス

Snack Service

Refreshment/Breakfast Ser vice

A

B

玉子サラダのサンドウィッチ
Egg salad sandwich
鸡蛋色拉三明治
Bánh xăng-uýt với xà lách trứng

Total 746 kcal

ラザニア マリナラソース添え

Lasagna with marinara sauce
意式茄汁千层面套餐
Bánh Lasagna với nước sốt marinara

Total 801 kcal

ワッフルとパンケーキ
パイナップルのコンポート
Waﬄe and pancake
with pineapple compote
华夫饼配水果菠萝

Bánh Waffle và bánh kếp với mứt dứa
メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

Hãy lưu ý rằng thực đơn có thể thay đổi. Những bữa ăn trên chuyến bay được chế biến tại các cơ sở nơi mà cũng xử lý những thành phần dị ứng cụ thể (lúa mì, kiều mạch, sản phẩm sữa, trứng, lạc, tôm và cua) trong
quá trình sản xuất.

Hãy lưu ý rằng thực đơn có thể thay đổi. Những bữa ăn trên chuyến bay được chế biến tại các cơ sở nơi mà cũng xử lý những thành phần dị ứng cụ thể (lúa mì, kiều mạch, sản phẩm sữa, trứng, lạc, tôm và cua) trong
quá trình sản xuất.
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