
LES ENTRÉES / STARTERS

Oeuf croustillant avec asperge, jambon Ibérique,             
fromage Comté et mayonnaise à la truffe 
Crispy farmer egg with Comte cheese, Iberico ham, 
green asparagus and truffle Mayonnaise
Trứng gà tẩm bột chiên giòn dùng kèm phô mai Comté, thịt vai heo muối Iberico, 
măng tây xanh và sốt Mayonnaise nấm xuân đen kim cương
Cannelloni de crabe et mangue                            
accompagné d’une crème de fruits « main de Bouddha »       
et confiture de mangue-pommes 
Cannelloni swimming crab with mango jelly,
"Buddha's hand" fruit cream and mango-apple jam
Thạch xoài cuộn thịt ghẹ dùng kèm sốt kem phật thủ và mứt xoài táo
Langoustine royale marinée au caviar de citron,           
crème de homard et salade de chou-fleur et betterave 
Royal langoustine marinated with hazelnut oil,
lemon caviar, lobster cream and cauliflower beetroot salad
Tôm langoustine ướp dầu hạt dẻ dùng kèm chanh lựu, sốt kem tôm hùm, 
sa-lát củ dền đỏ và súp lơ trắng
Millefeuille de homard au chou, moelle de bœuf              
et nougatine à l’ail
Lobster cabbage millefeuille, beef marrow 
and nougatine garlic
Tôm hùm Canada xếp lớp cùng bắp cải dùng kèm tủy bò và bạt tỏi ngọt nướng giòn

Salade du jardin, accompagne au choix:                    
jambon ibérique, saumon fumée maison, foie gras terrine         
ou légumes de  « Da Lat » avec sauce aux truffes balsamique
Garden salad with your choice of:
Iberico ham, smoked salmon, foie gras terrine 
or “Da Lat” vegetables with balsamic truffle sauce
Sa-lát rau xanh với một trong các lựa chọn:
thịt heo muối Iberico, cá hồi xông khói, pa-tê gan ngỗng hoặc 
rau Đà Lạt với sốt dầu giấm truffle
Huitre Fine de Claire, tartare d’algues                        
et caviar de Duc 
French oyster, avocado, seaweed tartar and caviar de Duc
Hàu Pháp tươi, sa-lát quả bơ rong biển và trứng cá tầm
Foie gras poché, légumes «pot au feu»                      
en consommé de volaille
Poached foie gras with «pot au feu» vegetables
and poultry consommé
Gan ngỗng chần dùng kèm rau củ hầm và nước dùng gà
Raviolis de foie gras aux truffes                         
et consommé de champignons sauvages
Truffle foie gras ravioli in wild mushroom broth
Bánh xếp gan ngỗng nấm xuân kim cương đen với nước dùng nấm rừng

/ 490,000

/ 720,000
/ 760,000

/ 760,000

/ 720,000

/ 760,000

/ 720,000

/ 720,000

LES FRUITS DE MER  / SEA FOOD
Poêlée de Saint-Jacques d’Hokkaido fumé, tartare de Saint-Jacques au caviar de citron,
moelle de bœuf royale, légumes printaniers sauce au bacon et balsamique
Seared light-smoked Hokkaido scallops and scallop tartare with lemon caviar, royal beef marrow,
spring vegetables and balsamic bacon sauce
Sò điệp Hokkaido hun khói và gỏi sò điệp dùng kèm tủy bò hấp, rau củ mùa xuân, chanh lựu và sốt dấm đen thịt xông khói
Rôti de lotte farci au crevette, purée de pois verts au wasabi,                                                   
champignons-chorizo enrobé de chou avec sauce de Piquillos, polenta croustillant
Roasted monkfish stuffed with prawn, mashed wasabi peas,
mushroom-chorizo wrapped in cabbage with Piquillos sauce and crispy polenta
Cá mặt quỷ nhồi tôm nướng, wasabi đậu nghiền, bắp cải cuộn nấm rừng và xúc xích cay dùng kèm sốt ớt Piquillos và bánh ngô Ý chiên giòn
Légine poêlée et risotto, émulsion de parmesan et sauce aux truffes et câpres
Pan-fried Patagonia toothfish with risotto, parmesan emulsion and caper truffle sauce
Cá tuyết Patagonia dùng kèm cơm Ý, măng tây, bọt phô mai Parmesan và sốt nụ bạch hoa nấm xuân kim cương
Filet de turbot confit, julienne de légumes au gingembre, caviar, quinoa, sauce aux anchoi et champagne
Turbot fillet confit with gingered vegetables, quinoa, caviar and champagne anchovy sauce
Cá turbot om dầu dùng kèm rau củ hấp gừng, hạt diêm mạch, trứng cá tầm và sốt kem cá mặn sâm panh
Langoustine laquée, foie gras poêlé, mousse de homard, tartare de avocat-pomme,                                 
gnocchi de truffe céleri-rave, épinards sautés, sauce terre et mer
Lacquered langoustine with pan-fried foie gras on lobster mousse, avocado-apple tartare,
celeriac truffle gnocchi, sauteed spinach, land and sea sauce
Tôm langoustine chiên bơ và gan ngỗng áp chảo trên kem tôm hùm mịn,
gỏi quả bơ táo xanh dùng kèm gnocchi cần tây - nấm xuân kim cương và sốt land & sea
Fruits de mer pochés à la sauce crémeuse au safran, quenelle à la crème d'oursins et orge perlé
Poached seafood in creamy saffron sauce, urchin cream and pearl barley
Hải sản chần dùng kèm sốt nhụy hoa nghệ tây, kem nhím biển và lúa mạch

/ 890,000

/ 980,000

/ 1,150,000

/ 1,150,000

/ 1,150,000

/ 1,150,000

LES VIANDES / MEAT
Magret de canard rôti, foie gras poêlé sur oignon caramélisé, duxelles de champignons, fruits frais,                  
purée de potiron, sauce miel de lavande
Grilled duck breast, pan-fried foie gras on caramelized onion, duxelles mushroom with seasonal fruits,
mashed pumpkin, lavender honey sauce
Lườn vịt nướng và gan ngỗng Pháp áp chảo với hành tây caramel dùng kèm nấm rừng, trái cây tươi, bí ngô nghiền và sốt mật ong hoa oải hương
Cochon de lait rôti, foie gras terrine et sauce Porto, shiitake d’épinards sautés, purée de carotte-céleri,           
marmelade d'oignon
Slow-cook suckling pig with foie gras terrine, sautéed spinach-shiitake, rosemary foam,
mashed carrot-celeriac, onion marmalade and Porto sauce
Thịt heo sữa nấu chậm dùng kèm với pa tê gan ngỗng, cải bó xôi xào nấm, bọt hương thảo xay bông, cà rốt nghiền, mứt hành và sốt rượu Porto
Filet de veau rôti, ris de veau enrobé de feuilles vertes, purée de carottes,                       
pommes terre soufflées et sauce au foie gras
Roasted veal fillet, sweetbread wrapped in green leaf, carrot puree, soufflé potato and foie gras sauce
Thăn bê bỏ lò, rau cuộn hạch cổ bê dùng kèm cà rốt nghiền, khoai tây chiên phồng và sốt gan ngỗng
Pigeon poêlé avec mousse de foie de poulet sur toast, purée de patates douces, petits pois,                            
purée de betteraves et jus de pigeon
Pan-seared pigeon with chicken liver mousse on toast, mashed sweet potato, garden peas, beetroot puree and pigeon jus
Bồ câu áp chảo với bánh mì nướng giòn phết pa-tê gan gà, khoai lang nghiền và các loại đậu hạt dùng kèm sốt bồ câu

/ 890,000

/ 890,000

/ 980,000

/ 980,000



Prices are in VND, subject to 5% service charge and 10% tax

DISCOVERY MENU
2,490,000

Huitre Fine de Claire, tartare d’algues et caviar de Duc
French oyster, avocado, seaweed tartar and caviar de Duc

Hàu Pháp tươi, sa-lát quả bơ rong biển và trứng cá tầm
Raviolis de foie gras aux truffes et consommé de champignons sauvages

Truffle foie gras ravioli in wild mushroom broth
Bánh xếp gan ngỗng nấm xuân kim cương đen với nước dùng nấm rừng

Rôti de lotte farci au crevette, purée de pois verts au wasabi,                                                   
champignons-chorizo enrobé de chou avec sauce de Piquillos, polenta croustillant

Roasted monkfish stuffed with prawn, mashed wasabi peas,
mushroom-chorizo wrapped in cabbage with Piquillos sauce and crispy polenta

Cá mặt quỷ nhồi tôm nướng, wasabi đậu nghiền, bắp cải cuộn nấm rừng và xúc xích cay
dùng kèm sốt ớt Piquillos và bánh ngô Ý chiên giòn

Filet de veau rôti, ris de veau enrobé de feuilles vertes, purée de carottes,                       
pommes terre soufflées et sauce au foie gras

Roasted veal fillet, sweetbread wrapped in green leaf, carrot puree,
soufflé potato and foie gras sauce

Thăn bê bỏ lò, rau cuộn hạch cổ bê dùng kèm cà rốt nghiền, khoai tây chiên phồng và sốt gan ngỗng
Savarine aux fraise, chantilly à l'anis et sorbet coco citronnelle

Strawberry savarin, star anis Chantilly and coconut lemongrass sorbet
Bánh dâu tây xếp lớp Savarin với kem Chantilly hoa hồi dùng kèm kem dừa sả

Filet d'agneau en croûte d'herbes vertes, rouleau de courgettes au chèvre, ail noir,                                
purée de champignons et jus de thym
Lamb fillet in green herbs crust, zucchini roll with goat cheese, black garlic,
mushroom puree and thyme juice
Phi lê cừu nướng phủ bạt thảo mộc, bí ngòi cuộn phô mai dê dùng kèm tỏi đen, nấm nghiền và sốt xạ hương
Tournedos Rossini à la sauce aux truffes, pommes de terre et légumes
Beef fillet, pan-fried foie gras, truffle sauce, potato and vegetables
Thăn bò và gan ngỗng áp chảo, sốt nấm xuân kim cương, khoai tây và rau củ

/ 1,150,000

/ 980,000

LES FROMAGES ET DESSERTS / CHEESES & DESSERTS
Glace & sorbet de maison au choix
Homemade ice cream & sorbet
Kem tự làm và kem sorbet
Fruits frais tranchés
Sliced fresh fruits
Trái cây tươi
Gâteau moelleux au chocolat et au Baileys, noisette fouetté à la crème et glace à la pistache
Moist baileys chocolate cake, hazelnut whip and pistachio ice-cream
Bánh sô-cô-la mềm vị rượu Baileys với kem hạt phỉ dùng kèm kem hồ trăn lạnh
Savarine aux fraise, chantilly à l'anis et sorbet coco citronnelle
Strawberry savarin, star anis Chantilly and coconut lemongrass sorbet
Bánh dâu tây xếp lớp Savarin với kem Chantilly hoa hồi dùng kèm kem dừa sả
Soufflé à l'orange et Grand-Marnier, coulis de framboises et glace à l'avocat
Soufflé orange Grand Marnier with raspberry coulis and avocado ice-cream
Bánh nướng mềm vị cam vàng với rượu Grand Marnier, dùng kèm sốt phúc bồn tử và kem trái bơ
Pain de Genes, parfait au coco et au litchi, sorbet de corossol, sauce de framboise et de betterave
Pain de Genes, coconut-lychee parfait, soursop sorbet with raspberry beetroot sauce
Bánh Pháp truyền thống với kem dừa-vải dùng kèm sorbet mãng cầu và sốt củ dền phúc bồn tử
Mousse au citron et pistaches, gelée de mandarine et sorbet aux fruits rouges
Pistachio citron mousse cake with mandarin jelly and red fruit sorbet
Bánh mousse hạt hồ trăn với vị cam chanh, thạch quýt dùng kèm kem quả đỏ
Plateau de fromages francais
French cheese platter   
Đĩa phô-mai Pháp
Brie truffé avec salade de roquette
Truffle Brie cheese with rocket salad  
Phô-mai Brie ủ nấm xuân đen và sa-lát rau rốc-két

/ 290,000

/ 290,000

/ 290,000

/ 290,000

/ 290,000

/ 490,000

/ 150,000

/ 90,000

/ 490,000


