
Thực đơn Trưa đặc biệT
Set lunch

Wok Tossed US Pork Ribs
Wok tossed US pork ribs, capsicum, onion and sweet and sour sauce 
Sườn heo Mỹ xào chua ngọt, ớt Đà Lạt, hành tây

Choice of 

Vietnam House Bean Curd
House made silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut 
milk 
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa

Or

Coconut Panna Cotta
Coconut panna cotta, berries coulis and coconut tulle 
Bánh Panna cotta hương dừa dùng kèm với hỗn hợp dâu nghiền

Khai Vị / appet izer

Món chính / Main course

Món Tráng Miệng / Desser t

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT
Prices are in VND and subject to applicable service charge and VAT

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

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



Thực đơn Trưa đặc biệT
Set lunch

Lobster Netted Spring Rolls
Fried spring rolls with lobster, prawns & wood – ear mushrooms
Chả giò tôm hùm chiên giòn và nấm mèo

Chicken Cashew Nut
Wok fried chicken, capsicum, cashew nut, onion and ginger soy sauce 
Gà xào hạt điều, ớt Đà Lạt, hành tây và nước tương gừng

Choice of 

Vietnam House Bean Curd
House made silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut 
milk 
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa

Or

Coconut Panna Cotta
Coconut panna cotta, berries coulis and coconut tulle 
Bánh Panna cotta hương dừa dùng kèm với hỗn hợp dâu nghiền

Khai Vị / appet izer

Món chính / Main course

Món Tráng Miệng / Desser t

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT
Prices are in VND and subject to applicable service charge and VAT

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



Thực đơn Trưa đặc biệT
Set lunch

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

Sauteed US Beef with Thien Ly Flower
Sautéed US beef with Thien Ly flower, garlic & oyster sauce 
Bò Mỹ xào bông Thiên Lý, tỏi và xốt dầu hào

Choice of 

Vietnam House Bean Curd
House made silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut 
milk 
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa

Or

Coconut Panna Cotta
Coconut panna cotta, berries coulis and coconut tulle 
Bánh Panna cotta hương dừa dùng kèm với hỗn hợp dâu nghiền

Khai Vị / appet izer

Món chính / Main course

Món Tráng Miệng / Desser t

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT
Prices are in VND and subject to applicable service charge and VAT

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



Thực đơn Trưa đặc biệT
Set lunch

Waygu Beef La Lot Ⓝ
Char- grilled Wagyu beef betel leaves, served with fresh herbs, lettuce and 
angel hair noodles 
Bò Wagyu nướng lá lốt dùng kèm các loại rau thơm và bánh hỏi

Baked Seabass Fillet
Marinated sea bass fillet, turmeric, lemongrass, sautéed French bean  
Phi lê cá chẽm, nghệ, sả và đậu cô-ve xào

Choice of 

Vietnam House Bean Curd
House made silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut 
milk 
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa

Or

Coconut Panna Cotta
Coconut panna cotta, berries coulis and coconut tulle 
Bánh Panna cotta hương dừa dùng kèm với hỗn hợp dâu nghiền

Khai Vị / appet izer

Món chính / Main course

Món Tráng Miệng / Desser t

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT
Prices are in VND and subject to applicable service charge and VAT

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



Thực đơn Trưa đặc biệT
Set lunch

Soft Shell Crab & Green Mango Salad Ⓝ
Green mango, palm heart, red pomelo, fresh herbs and soft shell crab
 Gỏi xoài, củ hũ dừa, bưởi hồng, rau mùi và cua lột chiên giòn

Hội An Chicken Rice
Hội An chicken rice, turmeric, mustard leaves and ginger fish sauce 
Cơm gà Hội An, nghệ, cải bẹ xanh và nước mắm gừng

Choice of 

Vietnam House Bean Curd
House made silken bean curd in warm ginger syrup, sago pearls & coconut 
milk 
Đậu hũ truyền thống, nước đường hương gừng, bột báng và nước cốt dừa

Or

Coconut Panna Cotta
Coconut panna cotta, berries coulis and coconut tulle 
Bánh Panna cotta hương dừa dùng kèm với hỗn hợp dâu nghiền

Khai Vị / appet izer

Món chính / Main course

Món Tráng Miệng / Desser t

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT
Prices are in VND and subject to applicable service charge and VAT

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


