Thực Đ ơ n
Set D inner

938,000/người/person

Thực đơn phục vụ kiểu gia đình cho nhóm 4 người trở lên
Set menu served in family style for group of 4 persons and above

Salmon Soft Rice Paper Rolls Ⓝ

Gỏi cuốn cá hồi, mè đen, xoài xanh, thì là và trứng cá hồi caviar
Rice paper rolls with sesame seared salmon,
green mango, dill & salmon caviar

Iberico Pork & Prawn Rice Crostini Ⓟ

Bánh đập dùng kèm thịt heo Iberico, tôm, đậu xanh, rau thơm và
bánh phồng tôm
Iberico pork, prawn, mung beans on prawn rice cracker

Lemongrass U.S Beef & Lotus Stem Salad Ⓝ

Gỏi thịt bò, rau muống, ngò gai, củ hũ dừa, ngó sen và xốt me
Seared lemongrass U.S beef, morning glory, saw tooth coriander, heart of
palm, lotus stem & tamarind dressing

X.O. Garoupa Fillet Char Grilled in Banana Leaf

Cá bống mú nướng lá chuối dùng kèm xốt X.O. kiểu Việt Nam House và đậu rồng
Garoupa fillets char grilled in banana leaf, Vietnam House X.O. sauce
& dragon beans

Char Grilled 5 Spices Free Range Chicken

Gà thả vườn nướng, dùng kèm với rau thơm, dưa leo, hành và bông thiên lý
Char grilled free range chicken, fresh herbs, cucumber, baby leek & thien ly flower

Wok Tossed Cubed Pepper Beef Tenderloin with
Smoked Potato Mash

Bò lúc lắc, ớt chuông, hành tây, tiêu Phú Quốc, tỏi và dầu hào
Beef tenderloin, wok tossed with capsicum, onion, Phu Quoc black pepper,
garlic & oyster sauce

Garlic Mushroom Fried Rice

Cơm chiên trứng tỏi, nấm tuyết, hành, đậu và măng tây
Fried rice with egg, garlic, snow mushroom, green onion, peas & asparagus

Char Grilled Smoky Aubergine Ⓝ

Cà tím nướng mỡ hành, hạnh nhân và nước mắm chua ngọt
Char grilled aubergine with shallot oil, roasted almonds & sweet & sour fish sauce

Lotus seeds & Longan sweet soup

Chè hạt sen, nhãn khô và nấm tuyết
Lotus seeds, Longan fruit & snow ear mushroom

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

