
A LA CARTE 

Starter
VIETNAMESE FRESH SPRING ROLLS & DEEP FRIED SPRING ROLLS (3 FRESH / 3 FRIED)

VND135,000
Fresh prawn and fresh noodle served with local herbs, wrapped inside rice paper, enjoy with

Vietnamese dipping sauce (nước chấm)
Nem tươi cuốn với tôm và rau

Mince pork and black mushroom, carrot and onion, wrapped inside rice paper,
enjoy with Vietnamese dipping sauce (nước chấm)

Nem rán cuốn với thịt lợn và nấm hương và cà rốt và hành

BAKED OYSTER SPECIAL SAUCE
VND195,000

Fresh oyster bacon, onion 
Hàu tươi bỏ lò với sốt đặc biệt

Salad
CHICKEN CAESAR SALAD

VND195,000
Crispy romaine lettuces with cajun chicken and creamy anchovies dressing, served with boiled egg,

crispy bacon, garlic croutons and parmesan cheese
Xà lách ngọt với lườn gà nướng với trứng luộc và ba chỉ xông khói, bánh mỳ bơ tỏi, pho mai bột

VIETNAMESE GREEN MANGO AND PRAWN SALAD
VND195,000

Green mango salad with prawn well mixed with peanuts, local herbs and vietnamese dressing sauce  
Nộm xoài xanh với tôm với lạc rang và rau thơm mùi bạc hà

JAPANESE SALAD
VND175,000

Mix lettuce, cucumber, cherry tomato, onion, crab stick and seaweed with Japanese dressing
Sa lát rau tổng hợp với sốt Nhật, xà lách, dưa chuột, hành tây, cua thanh, rong biển

Soup
SOUP OF THE DAY

VND125,000
Súp theo ngày

CREAMY MUSHROOM SOUP WITH SCALLOP
VND185,000

Mushroom, potato, onion with cream, scallop
Súp nấm, kem tươi, với sò điệp, nấm, khoai tây, hành tây

    
 SPECIAL SEAFOOD SOUP

VND155,000
Prawn, sea cucumber, squid, scallop and mushroom, fungus 

Súp hải sản chua cay đặc biệt tôm, hải sâm, mực, sò điệp, nấm hương, mộc nhĩ 
 

 CRAB MEAT & ASPARAGUS SOUP
VND135,000

Crab meat, asparagus, egg and coriander 
Súp cua măng tây, trứng gà, rau mùi

Before placing your order, please inform us if a person in your party has a food allergy or intolerance.
Subject to 5% service charge and 10% VAT.



Main Course
GRILLED RIB-EYE STEAK VND525,000                                               
With mushroom sauce, green pepper sauce, garlic sauce
Choice of mashed potato or French fries or baked potato, asparagus, vegetable 
Thăn bò úc nướng ăn kèm với sốt và khoai tây tự chọn, sốt nấm hoặc sốt hà tiêu xanh hoặc sốt tỏi,
Khoai tây nghiền hoặc khoai tây chiên hoặc khoai tây bi bỏ lò, măng tây và rau 

 
CHICKEN CORDON BLEU                VND265,000                                                  
Chicken breast, ham, cheese, mash potato and mustard sauce 
Lườn gà thịt nguội, pho mai, khoai tây nghiền, sốt mù tạt
 
 
GRILLED SALMON STEAK                                                                          VND435,000                                                                
With orange creamy sauce and passion sauce 
Choice of mashed potato or French fries or Risotto vegetable and Broccoli 
Thăn cá hồi nướng ăn kèm với sốt và khoai tây tự chọn
Sốt cam hoặc sốt bơ chanh
Khoai tây nghiền hoặc khoai tây chiên hoặc cơm kiểu ý và hoa lơ xanh
 

SPECIAL GRILLED TIGER PRAWN                                                               VND345,000                                                  
With passion sauce and wasabi mash potato  
Tôm nướng đặc biệt của  ăn kèm với sốt chanh leo và khoai tây nghiền vị mù tạt

Asia Menu
HANOI GRILLED PORK WITH FRESH RICE NOODLE VND195,000                        
Most typical Hanoi served grilled pork and rice noodle, enjoy with crunchy green papaya
& carrot deep in fish sauce
Bún chả Hà Nội 

STIR FRIED BEEF WITH ASPARAGUS VND195,000                                                 
Stir fried beef with bell pepper, onion, asparagus black pepper sauce, served with steamed Rice 
Bò xào tiêu đen với ớt xanh đỏ, hành tây và măng tây ăn kèm với cơm trắng

STIR FRIED SCALLOP WITH BLACK BEAN SAUCE  VND435,000                               
Scallop with black bean sauce and celely and onion and carrot
Sò điệp xào với sốt đậu đen, cần mỹ, hành tây và cà rốt 
 
CHAR KWAY TEO VND195,000
Stir fried rice noodle with seafood and seasonal vegetable
Phở to xào với hải sản và rau theo mùa 

STIR FRIED GLASS NOODLE WITH CRAB MEAT                                         VND195,000                                                      
Vietnamesestyle – stir fried glass noodle with crab meat, black mushroom, furgus ,onion,
beansprout, spring onion, carrot ,laksa leaves.
Miến xào với thịt cua và nấm hương, mộc nhĩ, hành tây, giá đỗ, hành hoa, cà rốt, rau răm

FRIED RICE WITH SEAFOOD & VEGETABLE  VND195,000                                                                      
Rice, egg, shrimp, squid, carrot, corn, peas, spring onion 
Cơm rang hải sản với rau và trứng
Cơm trắng, trứng,tôm, mực, cà rốt, ngô, đậu Hà Lan hạt, hành hoa 

FRIED RICE WITH VEGETABLE                                                                VND135,000                                                                                                          
Rice, egg, carrot, corn, peas, spring onion 
Cơm rang rau và trứng
Cơm trắng, trứng, cà rốt, ngô, đậu Hà Lan hạt, hành  
 
VIETNAM TRADITIONAL CHICKEN OR BEEF NOODLE SOUP                       VND155,000                  
Chicken or Beef and spring onion and local herbs and chili and lemon  
Việt Nam phở gà hoặc phở bò 

SAUTÉED SEASONAL VEGETABLE  VND125,000                                                         
Rau xào theo mùa                                                                                                      

SPECIAL ROMAINE LETTUCES                                                              VND135,000                                                  
Stir fried romaine lettuces with garlic and oil 
Rau xà lách ngọt xào với dầu và tỏi 

Pizza and Pasta
MARGARITA PIZZA (VEGETABLE) VND145,000                                                                
Tomato and mozzarella cheese 
Pizza cà chua và pho mai 

 MARINARA PIZZA VND245,000
Tomato with shrimp, squid, crab stick, onion, capsicum, mozzarella cheese
Pizza hải sản với tôm, mực, cua thanh, hành tây, ớt xanh đỏ, pho mai 

SEAFOOD LASAGNA                                                                                VND255,000
Lasagna, tomato, mozzar lla cheese 
Mỳ Ý bỏ lò với hải sản cà chua, phomai  

PENNE OR SPAGHETTI, BOLOGNAISE SAUCE                                              VND195,000                                                                                                            
Bolognaise sauce, with choice penne or spaghetti  
Mỳ Ý sốt thịt bò băm, khách có thể chọn mỳ tăm hoặc mỳ ống

PENNE OR SPAGHETTI, CARBONARA SAUCE VND195,000                                                                                                                 
Carborana sauce, with choice penne or spaghetti 
Mỳ Ý sốt kem tươi, nấm, hành tây và ba chỉ xông khói
Khách có thể chọn mỳ tăm hoặc mỳ dẹt 

PENNE OR SPAGHETTI, ARRABBIATA SAUCE                                             VND175,000                              
Arrabbiata sauce, with choice penne or spaghetti  
Mỳ Ý sốt cà chua và hành tây và ớt xanh đỏ, khách có thể chọn mỳ tăm, mỳ ống, mỳ dẹt 

Burgers and sandwiches
BEEF OR CHICKEN BURGER VND255,000                                                                   
Grilled beef or chicken with fried egg, bacon, cheese, French fries, salad
Bánh mỳ kẹp thịt bò hoặc thịt gà nướng ăn kèm với trứng rán, thịt ba chỉ xông khói
pho mai, khoai tây chiên và rau xà lách

TUNA BAGUETTE SANDWICH VND205,000 
Baguette, tuna, onion, tomato, cucumber, mayonnaise, mozzarella cheese, french fries
Bánh mì dài, cá ngừ, hành tây, cà chua, dưa chuột, sốt mayonnaise, pho mai và khoai tây chiên

CLUB SANDWICH VND245,000                                                                 
White toast with chicken and bacon and cheese and egg and ham
and tomato and lettuce and French fries and salad
Bánh mỳ gối kẹp thịt gà, trứng rán, thịt ba chỉ xông khói
cà chua, xà lách và ăn kèm khoai tây chiên

DEEP FRIED FRENCH FRIES VND135,000                                                                                                                                                                                                          
Fried potato served ketchup 
Khoai tây chiên ăn kèm với sốt tương cà

Dessert
VANILLA CRÈME BRULEE VND115,000                                                                      
Kem cháy vị Vanilla

SEASONAL FRUIT PLATE VND125,000                                                                              
Hoa quả theo mùa 

LONGAN IN FUSGUS  VND135,000                                                                
Chè hạt sen nấm tuyết 

TIRAMISU CAKE VND155,000
Bánh phomai kem truyền thống Pháp

HOT CHOCOLATE CAKE WITH VANILLA SAUCE &STRAWBERRY SAUCE VND155,000   
Bánh sô cô la ăn với sốt Vanilla hoặc sốt dâu tây

ICE CREAM (SCOOP) VND65,000
Vanilla chocolate, strawberry, rum & Raisin, Green tea
Kem Vanilla, kem Sô cô la, kem dâu, kem rượu nho, kem trà xanh
                                 

Before placing your order, please inform us if a person in your party has a food allergy or intolerance.
Subject to 5% service charge and 10% VAT.
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