
GREEN MANGO AND SQUID SALAD
Gỏi xoài xanh với mực nướng muối ớt, hành tây, cà rốt, rau thơm
Green mango salad with chili-salted grilled squid, onion, carrot and fresh herbs

DUCK SALAD
Gỏi ức vịt ướp riềng mẻ, khế chua, ngò gai và lá húng lũi
Galangal duck breast salad with star fruit, sawtooth coriander and mint

VEGETARIAN FRESH ROLLS
Gỏi cuốn chay, củ hủ dừa, xoài xanh, ngó sen
Vegetarian fresh rice paper rolls with palm heart, green mango and lotus stem 

THỰC ĐƠN TRƯA ĐẶC BIỆT
SPECIALTY SET LUNCH

2 món / Two courses: 198,000++

3 món / Three courses: 238,000++

APPETIZER

NAM VANG NOODLE SOUP
Hủ tíu Nam Vang với nước hầm xương, tôm, thịt, giò heo và rau tươi
Nam Vang rice noodle soup with pork stock, tiger prawn, pork and fresh herbs

MAIN COURSE

DESSERT

Chọn 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng
Your choice of 1 appetizer, 1 main course and 1 dessert

SWEET AND SOUR PORK RIBS
Sườn xào chua ngọt với ớt chuông, thơm và hành lá, dùng kèm cơm trắng
Sauteed sweet and sour pork ribs with capsicum, pineapple and onion,
served with steamed rice

VEGETABLE CURRY
Cà ri rau củ chay, cà tím, khoai tây, đậu hủ, bắp non và cơm trắng 
Vegetable curry with eggplant, potato, tofu, baby corn and steamed rice

VIETNAM HOUSE BEAN CURD
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa
Homemade silken bean curd in warm ginger syrup with sago pearls
and coconut milk

STEAMED COCONUT BANANA
Chè chuối sáp hấp nước dừa, bột báng và đậu phộng
Steamed banana with coconut cream, sago and peanut

STICKY RICE YOGURT
Sữa chua nếp cẩm và nhãn tươi
Purple sticky rice yogurt with fresh longan

HAPPY HOUR
DRINK LIST FOR LUNCH

AQUAFINA 500ML 28,000

WATER

SOFT DRINK
PEPSI 330ML 38,000

PEPSI BLACK 330ML 38,000

7UP 330ML 38,000

SODA WATER 330ML 38,000

JUICE
WATERMELON JUICE 48,000

LIME JUICE 48,000

COFFEE
VIETNAMESE COFFEE 38,000

VIETNAMESE MILK COFFEE 48,000

COCONUT 48,000

PURPLE PERILLA DRINK 48,000

TEA
LOTUS 38,000

LEMONGRASS 38,000

GINGER 38,000

MÓC CÂU 38,000

GINGER ALE 330ML 38,000



STURGEON FRESH ROLLS
Gỏi cuốn cá tầm tẩm cà ri, xoài xanh, củ hủ dừa và đậu hủ
Fresh spring rolls with curry sturgeon, green papaya, palm heart and tofu

GREEN PAPAYA SALAD
Gỏi đu đu non với thịt heo áp chảo, cà rốt, hành tây, lá quế và mè
Green papaya salad with pan-seared pork, carrot, onion, basil and sesame

VEGETARIAN NETTED FRIED SPRING ROLLS
Chả giò chay chiên giòn với đậu hủ, khoai môn, bún tàu và nấm mèo
Vegetarian fried rolls with tofu, taro, glass noodles and wood-ear mushroom

THỰC ĐƠN TRƯA ĐẶC BIỆT
SPECIALTY SET LUNCH

2 món / Two courses: 198,000++

3 món / Three courses: 238,000++

APPETIZER

SAUTEED BLACK PEPPER SEAFOOD
Hải sản tôm mực xào ớt chuông, cà rốt và tiêu đen, dùng kèm cơm trắng
Prawn and squid sautéed with capsicum, carrot and black pepper
Served with steamed rice

MAIN COURSE

DESSERT

CHICKEN DRUMSTICK WITH FRIED RICE
Đùi gà chiên giòn ướp ngũ vị hương, dùng kèm cơm chiên trứng, rau củ
Fried five-spice-marinated chicken drumstick, served with garlic vegetable fried rice

JACKFRUIT IN CLAY POT
Mít non kho tộ với đậu hủ, nấm rơm, cà rốt, dùng kèm cơm trắng lá dứa
Caramelized jackfruit with tofu, mushroom, carrot and steamed rice

VIETNAM HOUSE BEAN CURD
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa
Homemade silken bean curd in warm ginger syrup with sago pearls
and coconut milk

STEAMED COCONUT BANANA
Chè chuối sáp hấp nước dừa, bột báng và đậu phộng
Steamed banana with coconut cream, sago and peanut

STICKY RICE YOGURT
Sữa chua nếp cẩm và nhãn tươi
Purple sticky rice yogurt with fresh longan

Chọn 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng
Your choice of 1 appetizer, 1 main course and 1 dessert

HAPPY HOUR
DRINK LIST FOR LUNCH

AQUAFINA 500ML 28,000

WATER

SOFT DRINK
PEPSI 330ML 38,000

PEPSI BLACK 330ML 38,000

7UP 330ML 38,000

SODA WATER 330ML 38,000

JUICE
WATERMELON JUICE 48,000

LIME JUICE 48,000

COFFEE
VIETNAMESE COFFEE 38,000

VIETNAMESE MILK COFFEE 48,000

COCONUT 48,000

PURPLE PERILLA DRINK 48,000

TEA
LOTUS 38,000

LEMONGRASS 38,000

GINGER 38,000

MÓC CÂU 38,000

GINGER ALE 330ML 38,000



CATTAIL AND MIXED SEAFOOD SALAD
Gỏi bồn bồn với tôm, mực, ớt chuông, cà rốt và sa tế
Cattail salad with prawn, squids, capsicum, carrot and satay sauce
MUSTARD LEAF FRESH ROLL WITH BEEF
Diếp cuốn với thịt bò áp chảo, rau răm, rau tiến vua, bún tươi, dùng kèm sốt tương đậu
Mustard leaf fresh rolls with pan-seared beef, laksa, gongcai and fresh noodles,
served with black bean sauce
GREEN MANGO SALAD
Gỏi xoài chay với bưởi hồng, đậu hủ chiên giòn, củ hủ dừa, dưa leo và rau thơm
Green mango salad with rose pomelo, fried tofu, palm heart, cucumber and fresh herbs

THỰC ĐƠN TRƯA ĐẶC BIỆT
SPECIALTY SET LUNCH

2 món / Two courses: 198,000++

3 món / Three courses: 238,000++

APPETIZER

GRILLED GALANGAL SEABASS
Cá chẽm ướp nghệ tươi nướng, dùng kèm bông thiên lý xào cơm trắng
Grilled marinated seabass with galangal, served with sauteed
Tonkin jasmine flower and steamed rice

MAIN COURSE

DESSERT

LEMONGRASS CHICKEN
Gà xào sả ớt, gừng, lá chanh, lá quế, hành tây, dùng kèm cơm trắng
Sauteed chicken with lemongrass, ginger, lemon leaves, basil and onion, served with
steamed rice
VEGETARIAN FRIED NOODLES
Mì xào chay với rau củ, cải ngọt và đậu hủ chiên
Fried noodles with vegetables, choysum and fried tofu

VIETNAM HOUSE BEAN CURD
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa
Homemade silken bean curd in warm ginger syrup with sago pearls
and coconut milk

STEAMED COCONUT BANANA
Chè chuối sáp hấp nước dừa, bột báng và đậu phộng
Steamed banana with coconut cream, sago and peanut

STICKY RICE YOGURT
Sữa chua nếp cẩm và nhãn tươi
Purple sticky rice yogurt with fresh longan

Chọn 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng
Your choice of 1 appetizer, 1 main course and 1 dessert

HAPPY HOUR
DRINK LIST FOR LUNCH

AQUAFINA 500ML 28,000

WATER

SOFT DRINK
PEPSI 330ML 38,000

PEPSI BLACK 330ML 38,000

7UP 330ML 38,000

SODA WATER 330ML 38,000

JUICE
WATERMELON JUICE 48,000

LIME JUICE 48,000

COFFEE
VIETNAMESE COFFEE 38,000

VIETNAMESE MILK COFFEE 48,000

COCONUT 48,000

PURPLE PERILLA DRINK 48,000

TEA
LOTUS 38,000

LEMONGRASS 38,000

GINGER 38,000

MÓC CÂU 38,000

GINGER ALE 330ML 38,000


