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
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 and salmon
caviar

Món Chính / Main Course
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 and thien ly
flower

Món Tráng Miệng / Desser t
Daily Special Dessert
(Waitstaff reference)

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
Lobster Netted Spring Rolls

Chả giò tôm hùm chiên giòn và nấm mèo
Fried spring rolls with lobster, prawns and wood-ear mushrooms

Món Chính / Main Course
Wagyu Beef Noodle Soup

Phở bò Wagyu dùng kèm rau thơm, giá đỗ, chanh và ớt
Wagyu beef rice noodle soup served with herbs, bean sprouts, lemon and
chili

Món Tráng Miệng / Desser t
Daily Special Dessert
(Waitstaff reference)

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
Prawn and Hokkaido Scallop Mustard Leaf Rolls

Gỏi cuốn cải bẹ xanh tôm, sò điệp Nhật Hokkaido, bánh ướt,củ hũ dừa và
ngó sen
Mustard leaf rolls with tiger prawns, grilled Hokkaido scallops,rice noodles,
palm heart and lotus stem

Món Chính / Main Course
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 and oyster sauce

Món Tráng Miệng / Desser t
Daily Special Dessert
(Waitstaff reference)

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
Wagyu Beef La Lot Ⓝ

Bò Wagyu nướng lá lốt dùng kèm các loại rau thơm, bánh hỏi lá cẩm
Char grilled Wagyu beef, betel leaves, served with fresh herbs
and angel hair noodles

Món Chính / Main Course
Stir Fried Glass Noodles with Soft Shell Crab

Miến xào cua lột, rau củ xốt dầu hào
Stir fried glass noodles with soft shell crab, assorted vegetables and oyster sauce

Món Tráng Miệng / Desser t
Daily Special Dessert
(Waitstaff reference)

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
Soft Shell Crab and Green Mango Salad Ⓝ

Gỏi xoài, củ hũ dừa, bưởi hồng, rau mùi và cua lột chiên giòn
Green mango, palm heart, red pomelo, fresh herbs and soft shell crab

Món Chính / Main Course
Beef Shank Braised in Pho Stock with Black Truffle

Bò Úc kho, dùng kèm đậu nghiền, lá hương thảo và nấm truffle
Slow braised Australian beef, served with Vietnamese mint pea puree and black
truffle

Món Tráng Miệng / Desser t
Daily Special Dessert
(Waitstaff reference)

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

