
Chef’s
selection

SIDE DISHES
French fries with garlic aioli and ketchup (size L) VND 109,000
Khoai tây chiên dùng kèm sốt aioli và tương cà

Potato wedges with sour cream (size L) VND 109,000
Khoai tây múi dùng kèm kem chua

Onion rings with sweet chilli sauce VND 109,000
Hành tây chiên giòn

Sauteed seasonal vegetables VND 109,000
Rau củ xào theo mùa

Garlic mashed potatoes VND 109,000
Khoai tây nghiền vị tỏi

Green garden salad VND 109,000
Salad trộn

Steamed jasmine rice bowl VND 50,000
Cơm trắng

APPETISER & SALAD

VND 280,000

SALT & PEPPER CALAMARI
Deep-fried squid in crunchy bread crumbs served 
with homemade spicy sauce
Mực chiên giòn dùng kèm sốt cay

VND 420,000

AVOCADO LOBSTER SALAD
Crispy lotus root chips, lobster medallions, 
avocado, tuna, den miso sauce
Salad tôm hùm, trái bơ, cá ngừ, củ sen chiên giòn 
dùng kèm sốt den miso

DESSERTS

VND 190,000

BERRY COCONUT MOUSSE
Blueberry puree topped over on coconut 
cream cheese and fresh berries
Puree việt quất phủ kem dừa phô mai và quả 
mọng tươi

VND 190,000

FRUIT TART
Mixed fresh fruits in creamy custard filling
Bánh tart trái cây

VND 160,000

MANGO WITH STICKY RICE
Mango with sticky rice flavoured with 
coconut milk and pandan leaf
Xôi xoài hương lá dứa, ăn kèm nước cốt dừa

ALL DAY BREAKFAST

VND 210,000

Choice of 2 eggs sunny side up, over easy, 
scrambled, poached and boiled served with 
bacon, pork sausage, grilled tomato and hash 
brown

Chọn 2 trứng làm theo yêu cầu: chiên một mặt, 
chiên 2 mặt, trứng khuấy, trứng chần giấm, 
trứng luộc; ăn kèm ba rọi xông khói, xúc xích 
heo, cà chua nướng và bánh khoai tây



MAIN DISHES
HEO QUAY KHO CẢI CHUA

VND 260,000 VND 260,000

VND 270,000

Traditional slow-cooked pork belly with home-
made green cabbage pickles served with fragrant 
jasmine rice and vegetable soup

PAD THAI
Stir-fried rice noodles with bean sprouts, tamarind 
sauce topped with spring onions and roasted nuts
Choice of chicken/ seafood or vegetarian with tofu

Hủ tiếu xào kiểu Thái, chọn thịt gà/ hải sản hoặc đậu hũ

STIR-FRIED RICE
Choose from seafood, egg or vegetarian
Cơm chiên hải sản, trứng hoặc rau củ

VND 350,000THAI BEEF MASSAMAN CURRY
Traditional Thai curry with slow-cooked beef and potatoes served with fragrant jasmine rice and green 
mango salad
Món cà ri truyền thống nổi tiếng của Thái được nấu bằng cách hầm thịt bò với khoai tây, ăn kèm với cơm trắng 
hương hoa lài và salad xoài xanh

FISH & CHIPS
Bread crumbs fresh sea bass fillet served with 
French fries, tartar sauce and a side salad
Cá nhúng bột chiên giòn ăn kèm khoai tây chiên, 
salad và sốt tartar

VND 650,000

VND 320,000

GRILLED SALMON
Pan-seared salmon fillet served with grilled
vegetables
Phi lê cá hồi nướng dùng kèm rau củ

VND 650,000

GRILLED LAMB RACK
Herb-crusted rack of lamb served with William 
potatoes
Sườn cừu nướng lá thơm dùng kèm khoai tây nghiền 
chiên giòn

C O R N E R

C H O O S E  Y O U R  M E A T :

SIRLOIN (250gr)
Thăn ngoại bò

VND 550,000

TENDERLOIN (250gr)
Thăn nội bò

VND 600,000

T-BONE (450gr)
Sườn bò chữ T

VND 690,000

RIB-EYE (250gr)
Thăn lưng bò

VND 600,000

OP RIB (450gr)
Thăn lưng có xương

VND 600,000

BBQ PORK RIB (450gr)
Sườn heo nướng

VND 450,000

C H O O S E  Y O U R  S A U C E :

Mushroom sauce
Sốt nấm

Green Peppercorn
Sốt tiêu xanh

Red wine sauce
Sốt vang đỏ

Mustard BBQ sauce
Sốt BBQ mù tạt

Chimichurri sauce
Sốt thảo mộc

Homemade BBQ sauce
Sốt BBQ

C H O O S E  Y O U R  P O T A T O :

Mashed Potatoes
Khoai tây nghiền

French Fries
Khoai tây chiên

Baked Potatoes
Khoai tây đút lò

Contains nuts
Có kèm đậu

Vegetarian
Thuần chay

Spicy
Vị cay Thịt heo

Pork
Thịt bò
Beef

Vui lòng cho người phục vụ của bạn biết nếu bạn có bất kỳ yêu cầu ăn kiêng đặc biệt nào, dị ứng thực 
phẩm hoặc không dung nạp thực phẩm.

“Allow us to ful�ll your needs - please let your waiter know if you have any special dietary requirements, 
food allergies or food intolerances.”

Giá trên chưa bao gồm thuế và phí phục vụ | Prices are subject to applicable government tax and service charge
Mua mang về phụ phí 10.000VND/món | For take-away a surcharge of VND10,000/item is applicable


