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

VEGETARIAN BEAN CURD SPRING ROLL                                                                    
Nem cuốn tàu hũ ky

Fried bean curd skin rolls with assorted mushroom, green asparagus, 
carrot, green peas and sweet potato. Served with seasoned soy 
sauce, fresh noodle, roasted peanut, carrot and white radish pickle.

Tàu hũ ky cuộn nấm các loại, măng tây xanh, cà rốt, đậu Hà lan hạt 
và khoai lang. Phục vụ kèm xì dầu, bún tươi, lạc rang, cà rốt và củ 
cải trắng muối chua.

VIETNAMESE FRESH SPRING ROLL                                                                             
Nem cuốn tươi 

Traditional rice paper wrapped with shrimp, pork belly, fresh noodle 
and fresh herbs. Served with Vietnamese seasoned fish sauce, 
carrot and white radish pickle.

Bánh đa nem cổ truyền cuốn tươi cùng tôm, thịt ba chỉ heo, bún 
tươi và rau thơm. Phục vụ kèm nước mắm chấm, cà rốt và củ cải 
muối chua.

160,000

175,000

VIETNAMESE SPECIALIST

HAIPHONG STYLE “NEM CUA BỂ”                                                                                
Nem cua bể Hải Phòng

Deep fried rice paper wrapped with shrimp, crabmeat, pork meat, 
carrot, bean sprout, vermicelli and dried ear mushroom. Served with 
Vietnamese seasoned fish sauce, lettuce and fresh herbs.

Nem rán kiểu Hải Phòng gồm thịt cua biển, tôm, thịt heo, cà rốt, giá 
đỗ, miến và nấm mộc nhĩ. Phục vụ kèm kèm nước mắm chua ngọt, 
rau xà lách và rau thơm.

POMELO SALAD                                                                                                               
Nộm bưởi 

With prawn, baby squid, dried shrimp, carrot, cucumber, red big 
chili, Vietnamese mint, coriander and passion fruit sauce. 

Nộm bưởi trộn tôm, mực cơm, tôm khô, cà rốt, dưa leo, ớt sừng đỏ, 
rau răm, rau mùi ta và sốt quả chanh dây

190,000 

216,000

HEART OF COCONUT PALM SALAD                                                                             
Nộm củ hủ dừa 

Mix with turgid Venus clams, baby squid, Ha Long flower crabmeat, 
Vietnamese mint, coriander and crispy lotus root. 

Nộm củ hủ dừa trộn ngao hai cồi, mực cơm, thịt ghẹ Hạ Long, rau 
răm, rau mùi ta và củ sen chiên.

“SAIGON- HUE- HANOI” ASSORTED STARTERS TRAY                                              
Món khai vị 3 miền

Saigon style grilled beef “la lot” on cinnamon skewer with Hue pork 
paste on lemongrass and fried Hanoi shrimp cake. Served with fish 
sauce, roasted peanut sauce, fresh noodle, local herbs and pickle 
vegetable.

Bò lá lốt xiên quế cây nướng kiểu Sài Gòn, nem lụi thịt heo kiểu Huế 
xiên sả và bánh tôm Hồ Tây- Hà Nội, dùng kèm nước mắm, sốt lạc, 
bún tươi, rau thơm và rau củ muối chua.

222,000

239,000



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

SEAFOOD SOUP                                                                                                               
Súp hải sản

Local mantis shrimp with flower crabmeat, fresh mushroom, green 
asparagus, black moss seaweed, coriander and chili oil.

Súp thịt bề bề, thịt ghẹ với nấm tươi, măng tây xanh, tảo biển tóc 
tiên, rau mùi ta và dầu ớt

MEKONG DELTA STYLE SWEET & SOUR SOUP                                                          
Canh chua miền Tây nam bộ

With sturgeon fish, pineapple, bean sprout, tomato, lady’s finger, 
elephant ear plant, chili, fried garlic and local herbs.

Canh chua cá tầm với dứa, giá đỗ, cà chua, đậu bắp, dọc mùng, ớt, 
tỏi chiên và rau thơm.

SAIGON’S BAGUETTE                                                                                                     
Bánh mì Sài Gòn

Roasted pork belly, ham, pork liver pate, lean pork paste, fried egg, 
cucumber, spring onion, coriander, homemade mayonnaise, chili, 
soy sauce and pickled vegetables.

Thịt ba chỉ nướng, giăm bông, pate, giò lụa, trứng chiên, dưa leo, 
hành lá, rau mùi ta, sốt trứng, xì dầu, ớt và rau củ muối chua.

HAIPHONG FIELD CRAB NOODLES SOUP                                                                               
Bánh đa cua Hải Phòng

With mantis shrimp, shrimp, fish cake, pork in betel leaf and special 
“banh da”  

Bánh đa đỏ với bề bề, tôm, chả cá và chả lá lốt

VIETNAMESE TRADITIONAL “PHỞ “NOODLE SOUP                                                   
Phở Việt Nam cổ truyền

Choice of beef or chicken, with rice “Pho” noodle soup, local herbs 
and condiments.

Vui lòng chọn Phở gà hoặc Phở bò, rau thơm và gia vị ăn kèm.

169,000

215,000

240,000

PHU QUOC STYLE SEAFOOD NOODLE SOUP                                                             
Bún hải sản Phú Quốc

Prawn, squid, seafood paste with fresh noodle, local herbs and 
condiments.

Tôm, mực, chả hải sản với bún tươi, rau thơm và gia vị ăn kèm.

LA BRASSERIE SPECIAL SEAFOOD CURRY                                                                
Cà ri hải sản đặc biệt từ LA BRASSERIE 

“Do Son” seafood in Vietnamese curry coconut sauce with 
lemongrass, eggplant, okra and local basil. Served with pandan 
flavor steamed rice.

Hải sản biển Đồ Sơn nấu cùng sốt cà-ri cốt dừa hương vị Việt, sả, 
cà tím, đậu bắp và rau húng quế. Phục vụ với cơm trắng hương lá 
dứa nếp.

116,000

176,000

245,000

350,000



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

GARDEN GREEN & CRUDITÉS                                                                                                                     
Xà lách và rau củ

Assorted lettuce, shaved vegetable, quinoa and toasted sunflower 
seed. Served with Balsamic dressing.

Xà lách tổng hợp, rau củ bào lát, hạt diêm mạch và hạt hướng dương 
nướng. Phục vụ kèm dầu giấm đen Balsamic.

TOMATO & MOZZARELLA SALAD                                                                                 
Xa lát cà chua và phô mai mozzarella tươi 

Herb marinated tomato with fresh mozzarella cheese on balsamic 
reduction, pesto sauce and basil.

Cà chua ướp thảo mộc cùng phô mai tươi mozarella, dấm đen cô đặc 
và sốt lá húng tây

APPETIZER AND SALAD

CLASSIC CAESAR SALAD                                                                                              
Xa lát trộn Caesar

Romaine lettuce toss with anchovies dressing, boiled egg, crisp 
bacon, parmesan cheese and garlic bread.

Rau xà lách Roman trộn sốt cá cơm mặn, trứng gà, thịt ba chỉ xông 
khói chiên giòn, phô mai parmesan và bánh mì bơ tỏi. 

With your additional choice of:        
Vui lòng chọn thêm:                                                        
Grilled chicken breast
Ức gà nướng
or / hoặc
Grilled shrimp
Tôm nướng

HALF DOZEN CHICKEN WINGS                                                                                      
Cánh gà tẩm bột chiên giòn

Fried crispy 6 pieces of chicken wings served with ranch dressing.

Cánh gà tẩm bột chiên giòn dùng kèm xốt kem kiểu Mỹ (phần 6 
miếng)

NICOISE SALAD                                                                                                               
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.

PANKO PRAWN                                                                                                                
Tôm chiên xù

Crusted with bread crumb, macadamia, fresh thyme. Served with 
tartar sauce, mix vegetable and lemon dressing.

Tôm tẩm hạt mắc ca, lá xạ hương và bột xù chiên. Phục vụ kèm rau 
trộn dầu giấm chanh và sốt tạt ta.

149,000 

214,000

150,000

177,000

246,000

230,000

239,000

274,000



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

CLUB SANDWICH                                                                                                             
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.

SPICED DUCK WRAPPED                                                                                               
Thịt vịt tẩm gia vị cuộn

Roasted oriental spice marinated duck breast, bell peppers, 
lettuce, honey mayonnaise dressing and pita bread.

Ức vịt được tẩm ướp gia vị nướng, ớt chuông, xà lách, sốt trứng mật 
ong và cuộn bánh mì Trung đông

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

Phục vụ kèm khoai tây chiên, xa lát trộn kiểu Á và tương cà chua.

VEGETARIAN FOCACCIA                                                                                                
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.

RUSTIC                                                                                                                              
Bánh mì thô lúa mạch đen

Smoked salmon, lemon cream cheese spread, young green leaf, dill 
and capers with rustic rye bread.  

Kẹp với cá hồi xông khói, phô mai kem chanh, rau mầm, thì là và 
nụ bạch hoa ngâm.

AMERICAN’S BEEF BURGER                                                                                          
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.

222,000

227,000 

235,000

253,000

385,000



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

CHICKEN SUPREME PIZZA                                                                                             
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
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.

230,000

325,000

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                                  

Mushroom cream    
Sốt kem nấm     

Carbonara      
Sốt trứng                                                                   

Braised beef ragout        
Sốt bò hầm ragu                                                                                                    

SEAFOOD LINGUINE                                                                                                        
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.

169,000

205,000

220,000

223,000

328,000

MARGHERITA PIZZA                                                                                                        
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                                                                                                    
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

130,000

210,000



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

FROM THE KETTLE

MINESTRONE SOUP                                                                                                          
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.

WILD MUSHROOM SOUP                                                                                                
Súp nấm 

Assorted mushroom with garlic crouton and cream truffle foam.

Súp các loại nấm cùng bánh mì bơ tỏi và bọt kem nấm truffle.

SEAFOOD BISQUE                                                                                                           
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

CHICKEN BREAST                                                                                                           
Ức gà 

SALMON FILLET                                                                                                               
Cá hồi phi lê

US BEEF RIB EYE                                                                                                             
Thăn bò Mỹ

AUSTRALIA LAMB RACK                                                                                                
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  

87,000

189,000

198,000

212,000

294,000

565,000

650,000



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

VEGETARIAN FRIED NOODLE                                                                                          
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                                                                                                         
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

MAINCOURSE

GLAZED DUCK BREAST                                                                                                  
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
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.

INDIAN CHICKEN TIKKA MASALA
Cà ri gà Tikka Masala kiểu Ấn Độ

Baked chicken tikka in spicy curry sauce. Served with green peas 
pilaf, crisp poppadum and spicy mint sauce.

Gà nướng kiểu Ấn Độ với sốt cà ri cay. Phục vụ kèm cơm nấu đậu 
Hà Lan, bánh đa Ấn Độ chiên giòn và sốt lá bạc hà cay.

KOREAN BEEF BULGOGI                                                                                                
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.

89,000

248,000

274,000

276,000 

278,000

282,000



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

SIDE DISH 

PORK MEDALLION                                                                                                           
Thịt thăn heo phi lê

Seared bacon wrapped pork tenderloin, caramelized apple, herbs 
wedge potato and wild berry port sauce

Ba chỉ xông khói cuộn thăn heo phi lê, táo xanh ngào cháy cạnh, 
khoai tây múi cau với thảo mộc bỏ lò và sốt rượu quả mọng  

STEAMED SALMON FILLET                                                                                            
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.

STEAMED RICE                                                                                                                   
Cơm trắng

BUTTER VEGETABLES                                                                                                      
Rau củ xào bơ

MASHED POTATO
Khoai tây nghiền

STIR FRIED WATER SPINACH WITH GARLIC                                                                 
Rau muống xào tỏi

SAUTEED MUSHROOM                                                                                                      

Nấm xào 

10,000

60,000

75,000    

85,000

85,000

282,000

302,000



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

LOTUS SEES CONSOMME                                                                                              
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                                                                            
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

TRIO CREAM BRULEE                                                                                                     
Kem cháy 3 hương vị

Flavors of raspberry, passion fruit and matcha with fruits salad.

Các hương vị: mâm xôi, chanh dây và trà xanh kèm xa lát hoa quả

114,000 

144,000

147,000

SWEET TEMPTATION

SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER                                                                             
Đĩa hoa quả tươi theo mùa

BLUEBERRY MOUSSE CAKE                                                                                          
Bánh phô mai việt quất mềm

Blueberries mousse cake on almond cookie, matcha meringue with 
coconut and chocolate chip ice cream.

Bánh phô mai việt quất mềm trên bánh quy hạnh nhân, bánh trứng 
xốp vị trà xanh dùng kèm kem dừa và sô-cô-la hạt.

CHOCOLATE MOUSSE CYLINDER                                                                                 
Sô-cô-la mềm 

Two flavors of chocolate and coffee mousse with strawberry, 
pistachio crumble and mango ice cream.

Bánh sô-cô-la và cà phê mềm với dâu tây, hạt hồ trăn nghiền và 
kem xoài

168,000

185,000

194,000

HOMEMADE ICE-CREAM COLLECTION   
Bộ sưu tập kem từ bếp khách sạn                                                            

Classic flavor with Vanilla, Strawberry, Chocolate.
Tropical natural flavor with Matcha, Mango, Taro, Coffee, Passion 
fruit, Avocado, Coconut and chocolate chip.                              

Các vị truyền thống: Vani, Dâu, Sô cô la.
Các hương vị từ thiên nhiên: Trà xanh, Xoài, Khoai môn, Café, 
Chanh dây, Bơ, Dừa và sô cô la hạt.
One scoop    
1 viên                                                                                                                             
Two scoops                                                                                                                         
2 viên
Three scoops       
3 viên                                                                                                                  
Four scoops      
4 viên

45,000

85,000

 125,000     

 170,000    



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

BEVERAGE LIST

COCKTAIL

Japanese Twist 160,000

NIKKO TINI

Sake, Cointreau, Tangerine Juice 

SHOUCHO MELON SOUR

Shouchu, Midori, Lime Juice, Soda

UMEROSKA

Umeshu, Umeboshi, Sugar 

SAKE SANGRIA

Sake, Fresh mint, Ginger Syrup, Tangerine Juice, Lime Juice

Light Cocktail 150,000

MARGARITA

Tequilar, Cointreau, Lime Juice

MOJITO

Rum, Fresh Mint Leaves, Fresh Lime, Brown Sugar 

PINA COLADA

Rum, Coconut Cream, Pineapple Juice, Lime Juice, Sugar Syrup

TEQUILA SUNRISE

Tequilar, Orange Juice, Grenadine Syrup 

Strong Cocktail 160,000

TROPICAL SENSATION

Vodka, Draught Beer, Cinnamon Syrup, Raspberry Puree, Lime Juice 

LONG ISLAND ICE TEA

Vodka, Gin, Rum, Tequila, Contreau, Lime juice, Coke

SINGAPORE SLING

Gin, Cherry Brandy, Benedictine D.O.M, Angostura bitter, Pineapple, Lime juice, Grenadine Syrup, Soda

MAITAI

Light Rum, Gold Rum, Dark Rum, Cointreau, Lime juice, Pineapple Juice, 
Orange Juice



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

COCKTAIL

SAPPORO DRAUGHT( 330ml) 80,000

LOCAL & IMPORT BEER

HANOI BEER 60,000

SAI GON 60,000

SAPPORO 70,000

TIGER 70,000

HEINEKEN 80,000

CORONA 120,000

APERITIF
Shot Bottle

MARTINI DRY 80,000 2,200,000

MARTINI BIANCO 80,000 2,200,000

MARTINI ROSSO 80,000 2,200,000

RICARD 80,000 1,220,000

CAMPARI 150,000 2,500,000

APEROL 150,000 2,500,000

VODKA
Shot Bottle

SMIRNOFF RED 80,000 1,120,000

ABSOLUTE 80,000 1,120,000

GREY GOOSE 165,000 2,640,000

CIROC 210,000 3,360,000

SPIRIT 
All additional mixers come with special price : + VND 30,000 (Selected items )
Bottle comes with complimentary house mixers (Selected items)



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

GIN

Shot Bottle
GORDON’S 80,000 1,120,000

BOMBAY SAPPHIRE 80,000 1,120,000

TANQUERAY 110,000 1,760,000

HENDRICK’S 185,000 2,960,000

RUM
Shot Bottle

BACARDI LIGHT 80,000 1,120,000

BACARDI GOLD ORO 80,000 1,120,000

CACHACA 51 100,000 1,440,000

HAVANA ANEJO 3 Anos 100,000 1,600,000

HAVANA ANEJO 7 Anos 150,000 2,400,000

CAPTAIN MORGAN DARK 100,000 1,600,000

CAPTAINN MORGAN SPICED 100,000 1,600,000

TEQUILA

JOSE CUERVO GOLD 80,000 1,120,000

WHISKEY

Blended Shot Bottle
JAMESON IRISH 80,000 1,220,000

JIM BEAM WHITE 80,000 1,220,000

J&B RARE 80,000 1,220,000

JACK DANIELS 100,000 1,700,000

BALLANTINES 12 125,000 2,100,000

BALLANTINES 17 4,340,000

JOHNNIE WALKER RED LABEL 80,000 1,220,000



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

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 110,000 1,860,000

JOHNNIE WALKER GOLD LABEL 185,000 3,060,000

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 10,500,000

CHIVAS REGAL 12 125,000 2,100,000

CHIVAS REGAL 18 3,700,000

Single Malt Shot Bottle
GLENFIDDICH 12 225,000 3,700,000

THE GLENLIVET 12 270,000 4,420,000

MACALLAN 12 5,300,000

MACALLAN 15 9,000,000

BRANDY
Shot Bottle

ST REMY 80,000 1,120,000

MARTEL VSOP 210,000 3,360,000

HENNESSY V.S.O.P 185,000 3,100,000

HENNESSY XO 10,500,000

LIQUEUR
Shot Bottle

AMARETTO 80,000 1,120,000

Almond - flavored 

MALIBU 80,000 1,120,000

Coconut -flavored Rum

MIDORI 100,000 1,700,000

Melon - flavored  

GRAND MARNIER 150,000 2,500,000

Orange - flavored

BAILEY’S IRISH CREAM 100,000 1,700,000

Irish Cream

KAHLUA 80,000 1,220,000

Coffee - flavored 



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

JAGERMEISTER 150,000 2,500,000

Herbal, Bitter - flavored 

SAMBUCA VACCARI 80,000 1,220,000

Anise - flavored 

GALLIANO 150,000 2,500,000

Vanilla - flavored 

BENEDICTINE D.O.M 250,000 4,100,000

Honey - flavored 

MINERAL WATER

Still

ALBA 450ML 90,000

EVIAN 500ML 150,000

SURGIVA 750 ML 190,000

Sparkling

ALBA 450ML 95,000

PERRIER 330ML 170,000

SURGIVA 750 ML 190,000

SOFT DRINK

COKE 55,000

DIET COKE 55,000

SPRITE 55,000

FANTA 55,000

TONIC 55,000

GINGER ALE 55,000

SODA 55,000



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

ENERGY DRINK

FRESH FRUIT JUICE

REDBULL 60,000

ORANGE/ MANGO/ WATER MELON/ CARROT/ LIME/ LIME MINT/ PASSIONFRUIT 80,000

SMOOTHIE 

FRUIT SMOOTHIES 90,000

Mango/  Banana/ Mango & Passionfruit /Strawberry

FRUITY COOKIES SMOOTHIE 110,000

Strawberry, Oreo cookies, Yoghurt, Milk

MILKSHAKE

STRAWBERRY/ VANILLA/ CHOCOLATE / BANANA/ CHOCOLATE MINT 110,000

HOT TEA

ICED -TEA

PURE PEPPERMINT LEAVES 55,000

PURE CHAMOMILE FLOWERS 55,000

THE ORIGINAL EARL GREY 55,000

BRILLIANT ENGLISH BREAKFAST 55,000

LYCHEE WITH ROSE AND ALMOND 55,000

SENCHA GREEN EXTRA SPECIAL 55,000

LYCHEE LEMONGRASS ICE TEA 65,000

MANGO GREEN TEA 65,000

CLASSIC LEMON ICE TEA 65,000

GINGER LEMONADE 65,000

LEMONGRASS LEMONADE 65,000



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

COFFEE

VIETNAMESE COFFEE (Hot/ Iced-cold) 55,000

SINGLE ESPRESSO 55,000

DOUBLE ESPRESSO 65,000

AMERICANO 55,000

CAPPUCHINO 75,000

CAFÉ LATTE 75,000

MOCHACCINO 80,000

COFFEE WITH ALCOHOL

IRISH COFFEE 150,000

Fresh Italian Brewed Coffee, Irish Whiskey, Brown Sugar, Whipped Cream

CORRETTO 120,000

Fresh Italian Brewed Coffee with  Brandy or Sambuca 



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

KID’S MENU

MAIN ITEMS

THỰC ĐƠN SIÊU ANH HÙNG NHÍ

Baby Groot 53,000

French Fries
Khoai tây chiên

Thanos 69,000

Salmon Congee with Vegetable Puree
Cháo cá hồi và rau củ xay nhuyễn 

Hulk 98,000

Shrimp with Peas and Carrot Fried Rice
Cơm rang tôm với đậu Hà lan hạt và cà rốt    

Doctor Stranger 99,000

Creamy Corn Soup
Súp ngô kem tươi 

Captain America   131,000

Sausage and Cheese Pizza
Bánh Pizza xúc xích và phô mai 

Ant-man 132,000

Chicken Nugget with Fries
Gà tẩm bột chiên giòn dùng kèm khoai tây chiên      

Thor 135,000

Ham and Cheese Sandwich
Bánh mì kẹp thịt nguội và phô mai

Spider Man 140,000 

Spaghetti with Meat Sauce and Cheese
Mỳ Ý sốt thịt băm và phô mai

Iron-Man  140,000

Breast of Chicken with Mash Potato, Vegetables and Gravy
Ức gà áp chảo dùng kèm khoai tây nghiền, rau củ và nước xốt thịt Gravy

Black Panther 177,000

Battered Fish and Chips
Cá tẩm bột chiên giòn dùng kèm khoai tây chiên



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

ICE CREAM

Infinity Stone 108,000 

Scoop of Ice Cream: Vanilla, Chocolate, Strawberry, Matcha, Mango, Taro, Coffee, Passion fruit, Avocado, 
Mulberry, Coconut & Chocolate Chips 
Kem vị truyền thống Vani, Sô-cô-la, Dâu tây,  
Các hương vị từ thiên nhiên Trà xanh, Xoài, Khoai môn, Café, Chanh dây, Bơ, Dâu tằm, Dừa và Sô-cô-la hạt.

One scoop  
1 viên         

37,000

Two scoops                                                                                     
2 viên

70,000

Three scoops                                                                          
3 viên 

 110,000     

Four scoops                                                                                         
4 viên

 140,000    

Asgard                                                                                                                        81,000

Ice Cream Sundae: Vanilla Ice Cream, Chocolate Sauce, Whipping Cream and Color Sprinkles 
Kem Sundae: Kem vani, sốt sô-cô-la với kem sữa tươi và cốm đường

Ragnarok    140,000

Seasoning Fruit Platter 
Đĩa trái cây tươi theo mùa 


