
Dear Customer,
Warm greeting from Hotel Nikko Hai Phong.

We are very pleased to offer you our Takeaway menu and offer a selection of highly recommended 
items for your dinning pleasure for both Lunch and Dinner. Please contact hotline phone number of 
Hishou (0862 999 726) to place your order 1 hour in advance prior to delivery to your room. 

The One Harmony member discount is available. Payment shall be collected upon delivery of your 
order by cash or credit card. All prices are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT. 
Please inform us upon ordering.

Please be informed that the Hishou Restaurant is closed on every Tuesday and Japanese food is not 
available on the designated day. 

We look forward to servicing you.

Thank you.

Hotel Nikko Haiphong

お持ち帰りメニューのご案内

平素よりホテル・ニッコー・ハイフォンをご愛顧賜り誠にありがとうございます。

ホテルではお部屋でもお楽しみいただけるお持ち帰りメニューをご用意しております。
お持ち帰りメニューをご希望の際は下記までご連絡下さい。

【お問い合わせ】

飛翔　　　：0862 999 726
営業時間　：ランチ 　 11:00 – 14:00  L.O 14:00
　　　　　  ディナー  18:00 – 22:00  L.O 21:30
定休日　　： 火曜日
　　　　　  ※毎週火曜日は飛翔定休日となっており、ご注文いただけません。

【お支払い】

• 現金または各種クレジットカード
• One Harmonyメンバーシップ割引をご利用いただけます。
     割引ご利用のお客様は、ご注文の際に会員番号をお伝えください。
• お支払は、お食事をお受け取りの際にお願いいたします。
• 表示価格はすべてVNDとなり、5％のサービス料と10％の税金を別途頂戴いたします。

ホテル・ニッコー・ハイフォン

HISHOU TAKEAWAY MENU





All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

HISHOU TAKEAWAY MENU

Take-away Menu

Service for lunch time from 11:00 to 14:00 and dinner time from 18:00 to 21:30 daily, closed on every Tuesday
Thời gian phục vụ từ 11:00 đến 14:00 và 18:00 đến 21:30 hàng ngày, đóng cửa thứ 3 hàng tuần

* Expiration within 3 hours after picking up
* Hạn sử dụng trong vòng 3 giờ sau khi mang về 

BUTA YASAI ITAME BENTO                                                                                           250,000
豚野菜炒め弁当 

Stir Fried Pork with Vegetables Bento

Cơm hộp với thịt lợn và rau củ kiểu Nhật 

TORI TERIYAKI BENTO 260,000 
鶏照り焼き弁当 

Teriyaki Chicken Bento

Cơm hộp với thịt gà và sốt nước tương kiểu Nhật 
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BENTO BOX WITH MISO SOUP 
The menu a part contents can vary according to supplying situations.

Một số món ăn có thể sẽ thay đổi phụ thuộc vào nguyên liệu có sẵn trong ngày 

B7. MAKUNOUCHI 
BENTO



All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

TEMPURA BENTO 330,000
天婦羅弁当

Assorted Tempura Bento

Cơm hộp với các món tẩm bột chiên kiểu Nhật

SABA SHIOYAKI BENTO 340,000 
鯖汐焼き弁当

Salt Grilled Mackerel Bento

Cơm hộp với cá Saba nướng muối kiểu Nhật

TONKATSU BENTO                                                                                  350,000
とんかつ弁当

Pork Cutlet Bento

Cơm hộp với thăn lợn tẩm bột xù chiên kiểu Nhật

SALMON CHANCHAN YAKI BENTO 350,000 
サーモンちゃんちゃん焼き弁当

Miso Grilled Salmon with Vegetables Bento

Cơm hộp với cá hồi tẩm sốt đậu tương và rau củ kiểu Nhật

MAKUNOUCHI BENTO 400,000
幕ノ内弁当

Various Side Dishes Bento

Cơm hộp thập cẩm kiểu Nhật 

UNAJYU BENTO 780,000 
鰻重弁当

Grilled Eel Bento

Cơm hộp với lươn nướng kiểu Nhật
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All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

SIDE DISH

EDAMAME SHIO YUDE 100,000
枝豆塩ゆで

Boiled Green Soy Beans

Đậu nành Nhật luộc

KOMOCHI SHISHAMO (5PCS) 140,000 
子持ちししゃも

Grilled Shishamo Smelt

Cá trứng nướng

DASHIMAKI TAMAGO 120,000
出汁巻玉子

Japanese Omelet

Trứng cuộn kiểu Nhật

YAKI SAUSAGE (5PCS) 120,000 
焼きソーセージ

Grilled Sausage

Xúc xích nướng 

TORI KARAAGE (5PCS)                                                                          140,000
鶏唐揚げ

Deep Fried Chicken

Gà chiên kiểu Nhật

ONIGIRI (SALMON, UMEBOSHI, MENTAIKO) 95,000 
おにぎり(サーモン、梅干し、明太子) 

Rice Ball (Salmon or Salted Plum or Seasoned Cod Roe) with Pickles

Cơm viên kiểu Nhật (Cá hồi hoặc mận muối hoặc trứng cá tuyết) với dưa muối

GOHAN SET 160,000
御飯セット

Steam Rice, Miso Soup and Pickles 

Cơm trắng, súp đậu tương và dưa muối

TEMPURA MAKI SUSHI 280,000 
天婦羅巻き寿司

Tempura Sushi Roll

Cơm cuộn với món tẩm bột chiên kiểu Nhật

FUTOMAKI SUSHI 300,000 
太巻き寿司

Thick Sushi Roll

Cơm cuộn dày kiểu Nhật
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Dear Customer,

Warm greeting from Hotel Nikko Hai Phong.

We are very pleased to offer you our Takeaway menu and offer a selection of highly recommended 
items for your dinning pleasure for both Lunch and Dinner. Please contact hotline phone number of 
La Brasserie (0862 999 733) to place your order 1 hour in advance prior to delivery to your room. 

The One Harmony Member discount is available. Payment shall be collected upon delivery of your 
order by cash or credit card. All prices are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT. 
Please inform us upon ordering.

We look forward to servicing you. 

Thank you.

Hotel Nikko Haiphong

お持ち帰りメニューのご案内

平素よりホテル・ニッコー・ハイフォンをご愛顧賜り誠にありがとうございます。

ホテルではお部屋でもお楽しみいただけるお持ち帰りメニューをご用意しております。
お持ち帰りメニューをご希望の際は下記までご連絡下さい。

【お問い合わせ】

ラ・ブラッセリー  : 0862 999 733
営業時間　        : 10:00 – 22:00  L.O 21:30

【お支払い】
• 現金または各種クレジットカード
• One Harmonyメンバーシップ割引をご利用いただけます。
           割引ご利用のお客様は、ご注文の際にワンハーモニーナンバーをお伝えください。
• お支払いは、お食事をお受け取りの際にお願いいたします。
• 表示価格はすべてVNDとなり、5％のサービス料と10％の税金を別途頂戴いたします。

ホテル・ニッコー・ハイフォン

LA-BRASSERIE TAKEAWAY MENU





All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

APPETIZER AND SALAD

LA-BRASSERIE TAKEAWAY MENU

Take-away Menu

Served from 10:00 AM to 9:30 PM
Thời gian phục vụ từ 10:00 đến 21:30

* Expiration within 3 hours after picking up
* Hạn sử dụng trong vòng 3 giờ sau khi mang về 

NICOISE SALAD                                                                                                               239,000
Xa lát trộn cá ngừ kiểu Pháp

Organic green lettuce, quick seared tuna fillet, green asparagus, poached quail egg, baby potato, cherry tomato, 
black olive. Served with French mustard dressing.

Rau xà lách hữu cơ, cá ngừ đại dương áp chảo tái, măng tây xanh, trứng cút chần, khoai tây bi, cà chua bi, quả ô-liu 
đen. Phục vụ kèm dầu giấm mù tạt vàng kiểu Pháp.
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A1. NICOISE SALAD



All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

PASTA AND PIZZA

ORGANIC PENNE OR SPAGHETTI                                                                  
Nui ống hữu cơ Ý hoặc mì sợi hữu cơ Ý

Your choice of sauce

Vui lòng chọn các loại sốt 

Plum tomato    
Sốt cà chua                                  

169,000

CLUB SANDWICH                                                                                                             222,000
Bánh mì kẹp truyền thống

Grilled chicken breast, smoked bacon, fried egg, sliced Cheddar cheese, lettuce, tomato, mayonnaise and 
multigrain loaf.

Ức gà áp chảo, thịt ba chỉ xông khói, trứng chiên, phô mai Cheddar, rau xà lách, cà chua, sốt trứng và bánh mì ngũ 
cốc.

VEGETARIAN FOCACCIA                                                                                                235,000
Bánh mì Focaccia chay

Sliced tomato, fresh mozzarella cheese, olive tapenade in Focaccia bread.

Bánh mì Focaccia kẹp với cà chua cắt lát, phô mai tươi Mozzarella, sốt quả ô liu.

AMERICAN’S BEEF BURGER                                                                                          385,000
Bơ gơ thịt bò băm kiểu Mỹ

Grain fed Black Angus beef patty on tomato and lettuce topped with smoked bacon, Cheddar cheese, caramelized 
onion, fried egg and gherkin.

Thịt bò đen Angus băm, cà chua và rau xà lách, thịt ba chỉ xông khói, phô mai Cheddar, hành tây xào, trứng chiên 
và dưa chuột bao tử.

SANDWICHES 
SERVED WITH FRENCH FRIES, ASIAN’S COLESLAW & KETCHUP

Phục vụ kèm khoai tây chiên, xa lát trộn kiểu Á và tương cà chua.
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All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

Mushroom cream    
Sốt kem nấm     

205,000

Carbonara      
Sốt trứng                                                                   

220,000

Braised beef ragout        
Sốt bò hầm ragu                                                                                                    

223,000

SEAFOOD LINGUINE                                                                                                        328,000
Mì hải sản sợi dẹt Ý 

Shrimp, calamari, sturgeon fish, mussel, tomato sauce and fresh basil.

Với tôm, mực, cá tầm, vẹm xanh, sốt cà chua và lá húng tây tươi.

MARGHERITA PIZZA                                                                                                        130,000
Bánh pizza Margherita

Plum tomato sauce, mozzarella cheese, fresh tomato, fresh basil and olive oil.

Sốt cà chua, phô mai mozzarellla, cà chua tươi, lá húng tây tươi và dầu ô liu

SPICY DIAVOLA PIZZA                                                                                                    210,000
Bánh pizza xúc xích cay Diavola 

Chorizo sausage, chili, plum tomato sauce, mozzarella cheese, black olive, fresh basil and olive oil.

Xúc xích Chorizo, ớt tươi, sốt cà chua, phô mai mozzarella, quả ô liu đen, lá húng tây tươi và dầu ô liu

CHICKEN SUPREME PIZZA                                                                                             230,000
Bánh pizza thịt gà Supreme

Pulled chicken, mushroom, mozzarella cheese, plum tomato sauce, artichoke, black olive, fresh basil and olive oil.

Thịt gà xé, nấm, phô mai mozzarella, sốt cà chua, bông a ti sô, quả ô liu đen, lá húng tây tươi và dầu ô liu

NIKKO’ S SPECIAL SEAFOOD PIZZA 325,000
Bánh pizza hải sản đặc biệt của khách sạn Nikko 

Shrimp, sturgeon fish, calamari, mussel and crab stick with plum tomato sauce, mozzarella cheese, fresh basil 
and olive oil. 

Tôm, cá tầm, mực, vẹm xanh, thanh cua với sốt cà chua, phô mai mozzarella, lá húng tây tươi và dầu ô liu.
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All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

VEGETARIAN FRIED NOODLE                                                                                          89,000
Mì xào chay

Stir fried yellow noodle with baby bok choy, assorted mushroom, carrot, snow pea, onion, long cabbage and fried 
bean curd.

Mì trứng xào cải chíp, nấm, cà rốt, đậu Hà Lan, hành tây, cải thảo và đậu phụ.

KIMCHI FRIED RICE                                                                                                         248,000
Cơm rang kim chi

With shrimp, calamari, ham, green peas, carrot, kimchi, spring onion and egg.

Với tôm, mực, thịt nguội, đậu Hà lan hạt, cà rốt, kim chi, hành lá và trứng

GLAZED DUCK BREAST                                                                                                  274,000
Ức vịt áp chảo

With fermented bean curd and green peppercorn sauce, roasted sweet potato, lady’s finger and pickle vegetables.

Với sốt chao tiêu xanh, khoai lang bỏ lò, đậu bắp và rau muống muối chua.

FISH & CHIPS 276,000 
Cá tẩm bột và khoai tây chiên

Beer battered sea bass fillet, French fries, yellow lemon and tartar sauce.

Cá chẽm phi lê tẩm bột bia chiên, dùng kèm khoai tây chiên, chanh vàng và sốt tạt ta.

KOREAN BEEF BULGOGI                                                                                                282,000
Thịt bò xào kiểu Hàn Quốc 

Wok fried marinated US beef in Bulgogi sauce with onion, mushroom. Served with steamed rice. 

Thịt bò Mĩ xào sốt Bulgogi với hành tây và nấm. Phục vụ kèm cơm trắng.

STEAMED SALMON FILLET                                                                                            302,000
Cá hồi phi lê hấp

With zucchini on green asparagus, mint peas purée and hollandaise sauce, black caviar on top.

Với bí ngòi và măng tây xanh, đậu Hà Lan hạt và lá bạc hà nghiền, sốt bơ trứng, cùng trứng cá vây tròn đen.

MAINCOURSE

FROM THE KETTLE

MINESTRONE SOUP                                                                                                          87,000
Súp rau củ kiểu Ý

Stewed white bean with tomato, vegetables, pesto sauce.

Đậu trắng hầm cùng cà chua, rau củ, dùng kèm sốt lá húng tây.

SEAFOOD BISQUE                                                                                                           198,000
Súp vị hải sản 

With seafood ravioli on spinach and basil oil.

Với bánh gói nhân hải sản cùng rau chân vịt và dầu lá húng tây
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All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

CHICKEN BREAST                                                                                                           212,000
Ức gà 

SALMON FILLET                                                                                                               294,000
Cá hồi phi lê

US BEEF RIB EYE                                                                                                             565,000
Thăn bò Mỹ

AUSTRALIA LAMB RACK                                                                                                650,000
Sườn cừu Úc

CHOICE OF SAUCE:
Black Pepper Corn
Sốt tiêu đen

Mushroom Cream
Sốt kem nấm

Red Wine Sauce
Sốt rượu vang đỏ

Hollandaise
Sốt bơ trứng 

FROM THE GRILL
SERVED WITH POTATO FONDANT, GREEN ASPARAGUS, BABY CARROT 

Phục vụ kèm khoai tây nấu bơ, măng tây xanh, cà rốt nhỏ  

SWEET TEMPTATION

LOTUS SEES CONSOMME                                                                                              114,000 
Chè hạt sen nhãn nhục

Slow cooked lotus seed with dried longan, alovera and dried red jujubes in fragrant light syrup.

Hạt sen nấu mềm với nhãn nhục, nha đam, táo đỏ khô, si rô thơm.

VIETNAMESE STYLE PANNA COTTA                                                                            144,000
Chè thạch kem mềm

With lychee, mango, strawberry and kiwi compote in pandan sweet consommé, sliced toasted almond.  

Với quả vải, xoài, dâu tây và trái ki wi ngâm, si rô đường nấu lá dứa nếp, hạnh nhân cắt lát nướng
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A19. CHICKEN BREAST



All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

MACARON AND CHOCOLATE

Expiration within 3 days, keep in refrigerator at 0-5°C
Hạn sử dụng trong vòng 3 ngày và bảo quản trong tủ lạnh từ 0-5°C

MACARONS & CHOCOLATE CANDY BOX                                                                                             450,000  

Macaron 8 pieces (Raspberry 2 pcs/ Passion fruit 2 pcs/ Matcha 2pcs and Blueberry 2pcs) 
Chocolate candy 6 pieces (Chocolate truffle 2 pcs/ Pistachio bon bon 2pcs/ Chocolate passion fruit bon bon 2 pcs)

Bánh hạnh nhân kiểu Pháp 8 cái  ( 2 cái vị phúc bồn tử,  2 cái vị chanh dây, 2 cái  vị trà xanh và 2 cái vị việt quất) 
Kẹo sô cô la 6 viên (2 viên kẹo sô cô la tươi, 2 viên kẹo sô cô la hạt hồ trăn,2 viên kẹo sô cô la nhân chanh dây)

MACARONS BOX                                                                          350,000 

Macaron 8 pieces (Raspberry 2 pcs/ Passion fruit 2 pcs/ Matcha 2pcs and Blueberry 2pcs) 

Bánh hạnh nhân kiểu Pháp 8 cái (2 cái vị phúc bồn tử, 2 cái vị chanh dây,2 cái  vị trà xanh và 2 cái vị việt quất)

CHOCOLATE TRUFFLE CANDY BOX                                                                      275,000 

Chocolate truffle candy 8 pieces

Kẹo sô cô la tươi 8 viên

MIX CHOCOLATE CANDY BOX  325,000 

Mix Chocolate candy 6 pieces 
(Chocolate truffle 2 pcs, Chocolate passion fruit bon bon 2 pcs, Pistachio bon bon 2pcs)

Kẹo sô cô la 6 viên ( 2 viên kẹo sô cô la tươi, 2 viên kẹo sô cô la nhân chanh dây, 2 viên kẹo sô cô la hạt hồ trăn)

CHOCOLATE PASSION FRUIT CANDY BOX 325,000

Chocolate passion fruit bon bon 6 pieces

Kẹo sô cô la nhân chanh dây 6 viên

PISTACHIO CANDY BOX 325,000

Pistachio bon bon 6 pieces
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All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT


