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VIETNAMESE FRESH SPRING ROLL                                                                                             
NEM CUỐN TƯƠI 

190.000

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.

CLUB SANDWICH                                                                                                                    
BÁNH MÌ KẸP TRUYỀN THỐNG

230.000

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

Ức gà áp chảo, thịt ba chỉ xông khói, trứng chiên, phô mai Ched-
dar, rau xà lách, cà chua, sốt trứng và bánh mì gối trắng.

RYE BREAD                                                                                                                             
BÁNH MÌ LÚA MẠCH ĐEN

255.000

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

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

FISH & CHIPS                                                                                                                         
CÁ TẨM BỘT VÀ KHOAI TÂY CHIÊN

280.000

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.

COLD CUT AND CHEESE BOARD                                                                                               
PHÔ MAI VÀ THỊT NGUỘI 

385.000



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

TRIO CREAM BRULEE                                                                                                     147.000
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

SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER                                                                             168.000
Đĩa hoa quả tươi theo mùa

BLUEBERRY MOUSSE CAKE                                                                                          185.000
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                                                                                 194.000
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

HOMEMADE ICE-CREAM COLLECTION   
Bộ sưu tập kem từ bếp khách sạn                                                            
Classic flavor with Vanilla, Strawberry, Chocolate.                          
Các vị truyền thống: Vani, Dâu, Sô cô la.
One scoop    
1 viên                                                                                                                             

45.000

Two scoops                                                                                                                         
2 viên

85.000

Three scoops       
3 viên                                                                                                                  

 125.000     

Four scoops      
4 viên

 170.000    
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