Thực đơn trưa đặc biệt
Set lunch
Thực đơn trưa đặc biệt trong tuần / Set lunch menu available weekdays
2 món / 2 courses 288,000
3 món / 3 courses 388,000

Khai Vị / Appetizer
Crab Salad

Gỏi xoài xanh, thịt cua, củ hũ dừa, hành tây, rau răm, nước mắm chua ngọt
Green mango, crab meat, heart of palm, onion, laksa leaves, sweet and sour
fish sauce Ⓝ

Món Chính / Main Course
Braised Chicken Leg

Đùi gà kho nước dừa, hành, gừng tươi ăn kèm cơm trắng lá dứa
Chicken leg, coconut juice, ginger, spring onions served with pandan rice

Món Tráng Miệng /
Daily Special Desser t
Lựa chọn / Choice of

Traditional Vietnamese Bean Curd

Đậu hủ nước cốt dừa truyền thống dùng kèm nước đường gừng và bột báng
Silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut milk
Hoặc/Or

Fresh Seasonal Fresh Fruit

Trái cây tươi theo mùa
Selection of fresh Vietnamese fruit of the season
Hoặc/Or

Lotus Seeds Soup

Chè hạt sen long nhãn, nấm tuyết
Dried logan fruit & snow ear mushrooms

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

Thực đơn trưa đặc biệt
Set lunch
Thực đơn trưa đặc biệt trong tuần / Set lunch menu available weekdays
2 món / 2 courses 288,000
3 món / 3 courses 388,000

Khai Vị / Appetizer
Pork Spring Rolls

Chả giò heo, khoai môn, cà rốt, nấm mèo, bún Tàu
Deep fried pork spring roll, taro, carrot, snow ear mushroom, vermicelli Ⓝ

Món Chính / Main Course
Stir Fried Saigon Egg Noodles

Mì xào hải sản, tôm sú, mực, bắp cải, cải ngọt
Egg noodle, cabbage, onion, prawns, squid, bok choy

Món Tráng Miệng /
Daily Special Desser t
Lựa chọn / Choice of

Traditional Vietnamese Bean Curd

Đậu hủ nước cốt dừa truyền thống dùng kèm nước đường gừng và bột báng
Silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut milk
Hoặc/Or

Fresh Seasonal Fresh Fruit

Trái cây tươi theo mùa
Selection of fresh Vietnamese fruit of the season
Hoặc/Or

Lotus Seeds Soup

Chè hạt sen long nhãn, nấm tuyết
Dried logan fruit & snow ear mushrooms

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

Thực đơn trưa đặc biệt
Set lunch
Thực đơn trưa đặc biệt trong tuần / Set lunch menu available weekdays
2 món / 2 courses 288,000
3 món / 3 courses 388,000

Khai Vị / Appetizer
Fresh Spring Rolls

Gỏi cuốn tôm thịt
Rice paper rolls with tiger prawn, pork, fresh rice noodles, assorted fresh
herbs Ⓝ

Món Chính / Main Course
Chicken Noodle Soup

Phở gà truyền thống dùng kèm rau thơm, chanh, giá, ớt tươi
Free range shredded chicken noodle soup served with herbs, bean sprout,
lime and chili

Món Tráng Miệng /
Daily Special Desser t
Lựa chọn / Choice of

Traditional Vietnamese Bean Curd

Đậu hủ nước cốt dừa truyền thống dùng kèm nước đường gừng và bột báng
Silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut milk
Hoặc/Or

Fresh Seasonal Fresh Fruit

Trái cây tươi theo mùa
Selection of fresh Vietnamese fruit of the season
Hoặc/Or

Lotus Seeds Soup

Chè hạt sen long nhãn, nấm tuyết
Dried logan fruit & snow ear mushrooms

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

Thực đơn trưa đặc biệt
Set lunch
Thực đơn trưa đặc biệt trong tuần / Set lunch menu available weekdays
2 món / 2 courses 288,000
3 món / 3 courses 388,000

Khai Vị / Appetizer
Beef Salad

Gỏi bò củ hũ dừa, rau muống, sả
Seared lemongrass beef, heart of palm, lotus stem, morning glory, lemon
grass Ⓝ

Món Chính / Main Course
Char Grilled Seabass Fillet

Cá chẽm nướng nghệ, riềng, đậu que dùng kèm cơm trắng lá dứa
Marinated sea bass fillet, turmeric, galangal, French bean and pandan rice

Món Tráng Miệng /
Daily Special Desser t
Lựa chọn / Choice of

Traditional Vietnamese Bean Curd

Đậu hủ nước cốt dừa truyền thống dùng kèm nước đường gừng và bột báng
Silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut milk
Hoặc/Or

Fresh Seasonal Fresh Fruit

Trái cây tươi theo mùa
Selection of fresh Vietnamese fruit of the season
Hoặc/Or

Lotus Seeds Soup

Chè hạt sen long nhãn, nấm tuyết
Dried logan fruit & snow ear mushrooms

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

Thực đơn trưa đặc biệt
Set lunch
Thực đơn trưa đặc biệt trong tuần / Set lunch menu available weekdays
2 món / 2 courses 288,000
3 món / 3 courses 388,000

Khai Vị / Appetizer
Smoked Duck Salad

Gỏi vịt truyền thống, khế, bắp cải, rau thơm nước mắm gừng
Twice cooked duck, galangal with star fruit, cabbage, fresh herbs and ginger
fish sauce Ⓝ

Món Chính / Main Course
Wok Fried US Beef with Thien Ly Flower

Bò Mỹ xào bông thiên lý, tỏi và xốt dầu hào
Wok fried US beef with Tonkin jasmine flower, oyster sauce

Món Tráng Miệng /
Daily Special Desser t
Lựa chọn / Choice of

Traditional Vietnamese Bean Curd

Đậu hủ nước cốt dừa truyền thống dùng kèm nước đường gừng và bột báng
Silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut milk
Hoặc/Or

Fresh Seasonal Fresh Fruit

Trái cây tươi theo mùa
Selection of fresh Vietnamese fruit of the season
Hoặc/Or

Lotus Seeds Soup

Chè hạt sen long nhãn, nấm tuyết
Dried logan fruit & snow ear mushrooms

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT

