
(GIơI HAN TRONG CÁC QU�N N�I THÀNH HÀ N�I
ONLY APPLIED FOR URBAN DISTRICTS)



Prices are in VND. 10% VAT not included.

V04

V05

V06

V07

Fresh spring rolls with  VND 250,000
Prawn (6 pieces) 
Gỏi cuốn tôm thịt (6 miếng)

Deep-fried spring rolls with VND 250,000
Seafood (4 pieces)  
Nem chiên hải sản (4 miếng)

Grilled beef with betel 
leaves (6 pieces) VND 250,000 
Bò cuốn lá lốt nướng
(6 miếng)

“Bun cha”  VND 250,000 
Bún chả

Vietnamese taste

V01

V02

V03

Fresh rice noodle/vermicelli/    VND 250,000 
brown noodles with Crab soup 
Bún hoặc miến hoặc bánh đa cua

Egg fried rice with chicken,  VND 250,000 
seafood and vegetables  
Cơm rang thập cẩm

Sauteed vermicelli with beef  VND 390,000
or crab meat 
Miến xào thịt bò hoặc thịt cua



Prices are in VND. 10% VAT not included.

Western taste

Creamy pumpkin soup   VND 180,000 
Súp kem bí ngô

Creamy mushroom soup  VND 180,000
Súp kem nấm

Lobster bisque VND 180,000
Súp kem tôm hùm

Dalat vegetables salad with VND 350,000 
your choice (smoked salmon or 
Serrano ham)
Sa-lát rau xanh Đà Lạt với một 
trong các lựa chọn (cá hồi xông khói 
hoặc thịt heo muối Serrano)

S01

S02

S03

S04

SOUPS & SALADS

V08

V10

V09

Braised beef noodles VND 490,000
Mỳ bò kho

Steamed Patagonian toothfish  VND 890,000
with soya sauce and
boiled vegetables  
Cá tuyết Patagonia hấp xì dầu
dùng kèm rau củ luộc 

Sauteed Hokkaido Scallop  VND 890,000
with XO sauce and asparagus 
Sò điệp Hokkaido 
xào măng tây sốt XO



LIGHT BITES

Smoked salmon (100gr)  VND 490,000
with condiment and toast 
Cá hồi xông khói cùng đồ ăn 
kèm và bánh mì nướng giòn

Foie gras terrine in jar (120gr)  VND1,000,000 
with bread 
Pate gan ngỗng Pháp (120gr)
dùng kèm bánh mỳ

L01

L02

Pork rillette in jar  VND 590,000
(120gr) with bread
Pate thịt heo (120gr)
dùng kèm bánh mỳ

Pan-fried foie gras with  VND 890,000
asparagus and mushroom   
Gan ngỗng áp chảo cùng 
măng tây và nấm

Fish (200gr) and chip  VND 290,000
with tartar sauce   
Cá tẩm bột chiên giòn cùng 
khoai tây chiên và sốt tartar

Chicken nugget (200gr)  VND 290,000
with French fries and tartar sauce   
Gà viên tẩm bột chiên giòn
cùng khoai tây chiên và sốt tartar

Pasta (Spaghetti/  VND 290,000
Penne or Tagliatelle) 
with sauce (Bolognese/ 
Carbonara or Tomato)   
Mỳ Ý (Mỳ sợi/mỳ ống hoặc 
mỳ dẹt Tagliatelle) 
dùng kèm (sốt bò bằm/ 
sốt kem trứng hoặc sốt cà chua)

L03

L04

L06

L05L05

L07



Prawn ravioli with lobster  VND 690,000
sauce and vegetables 
Bánh xếp tôm dùng kèm
sốt tôm hùm và rau củ 

MS02

MEAT

Pan-fried steak (Ribeye/  VND 890,000
Striploin or Beef Fillet) 
with potato, mushroom and 
sauce of your choice (Red wine/ 
Truffle or Pepper)
Thăn vai/ thăn ngoại hoặc
phi lê bò áp chảo dùng kèm khoai tây, 
nấm và sốt tự chọn (sốt rượu vang đỏ/ 
sốt nấm xuân kim cương đen 
hoặc sốt tiêu)

Grilled lamb rack with  VND 890,000
polenta, vegetables, garlic 
and thyme juice
Sườn cừu Úc nướng dùng 
kèm kem ngô mịn, rau củ và
nước sốt tỏi xạ hương

MM01

MM02

Main course 

SEAFOOD

Grilled salmon with virgin sauce,  VND 490,000
vegetables and pearl barley  
Cá hồi nướng với sốt virgin,
rau củ và lúa mạch

MS01



New York cheese cake VND 140,000 
Bánh phô mai New York

Dark chocolate caramel tart VND 140,000 
Bánh tart sô-cô-la đen caramel

Green tea/chocolate chips or  VND 140,000
mixed cookies (100gr)  
Bánh bích quy vị trà xanh/
sô cô la hoặc lẫn

Dessert 
DS01

DS02

DS03

CHEESE AND COLD CUTS

CC01

CC02

CC03

Cold cuts platter (Serrano ham,  VND 490,000
Rosette and Chorizo) 
Đĩa đồ nguội tổng hợp

Cheese platter (Comté, Brie,  VND 490,000
Goat, Milk and Fourme d’Ambert) 
Đĩa phô mai tổng hợp

Brie cheese with black truffle VND 490,000
or mix herbs salad 
Phô mai Brie với nấm xuân 
kim cương đen hoặc sa-lát rau thơm

Prices are in VND. 10% VAT not included.



Beverage 
delivery 
menu

HOT DRINK & COFFEE

Vietnamese Coffee/ Cà phê Việt Nam  

Hot Chocolate/ Sô cô la nóng

  

FRESH JUICE

Mango Juice/ Sinh tố xoài   

Passion Fruit Juice/ Nước chanh dây

Lime juice/ Nước chanh

Coconut juice/ Nước dừa  

 

 VND 65.000

 VND 55.000

VND 75.000

 VND 75.000

VND 75.000

VND 75.000

COCKTAIL 

Negroni     

Gin Martini     

Whiskey Sour    

Mango Daiquiri      

Manhattan

VND 140.000

 VND 140.000

 VND 140.000

 VND 165.000

 VND 165.000

Prices are in VND. 10% VAT not included.



Hotline: 

0904.067.686


