
MENU



APPETIZERS & SALADS - CÁC MÓN KHAI VỊ 



APPETIZERS & SALADS - CÁC MÓN KHAI VỊ 
Smoked salmon - Cá hồi hun khói         285,000
With rocket salad, lettuce, caviar and sour cream 
Dùng kèm với rau xà lách, trứng cá hồi và kem chua

The Crowne Plaza salad - Sa lát kiểu Crowne Plaza      185,000
Green garden salad with duck liver pate, grilled vegetables, artichokes and signature dressing
Gồm pate gan ngỗng, các loại rau nướng, quả a ti sô, sốt đặc biệt

Tomatoes with Mozzarella - Sa lát cà chua và pho mát      185,000
Served with avocado and pesto sauce 
Cà chua với pho mát Mozzarella, dùng kèm với quả bơ và sốt lá húng

Caesar salad - Sa lát Caesar                             170,000
Additional grilled chicken breast – Lựa chọn thêm lườn gà nướng      185,000
Additional grilled spicy prawns and squid – Lựa chọn thêm tôm nướng và mực nướng  225,000

Cocktail salad - Sa lát cocktail                      225,000
Prawns with avocado and herbs in cocktail dressing 
Gồm tôm với quả bơ, lá thơm và sốt cocktail

Crispy fried Calamari with Tartar sauce - Mực chiên giòn với sốt tartar   225,000
Served with salad, grilled asparagus, tomato confit and lemon dressing 
Dùng kèm với salad, măng tây nướng, cà chua bỏ lò và sốt chanh

Crowne Plaza combination platter - Đĩa khai vị tổng hợp      280,000
Seafood with mango salad and fresh & fried spring rolls, 
prawns spring rolls with mango, mint leaves. Served with dipping sauce 
Gồm các loại: sa lát hải sản với xoài xanh, nem tươi, nem rán, tôm cuốn với xoài và rau thơm
ăn kèm với nước chấm.

Shredded chicken salad - Nộm gà hoa chuối                  150,000   
With banana blossom, vegetables and Vietnamese herbs 
Nộm hoa chuối với thịt gà, rau và các loại rau thơm 

Fresh Nha Trang oysters - Hàu tươi                                     250,000   
With you is choice of: fresh oysters on rock salt with shallot red vinegar,
lemon or grained with cheese
Với các lựa chọn: ăn sống hoặc nướng pho mát

Sushi & Sashimi combination - Shushi và Sashimi                               500,000    
5 pieces of Sushi, salmon & tuna roll and 6 pieces of Sashimi
5 loại Sushi với cá hồi, cá ngừ cuộn và 6 lát cá hồi ăn gỏi
    

Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



SOUPS - SÚP



SOUPS
Soup of the Day                                   165,000
Súp theo ngày

Gazpacho cold soup (tomatoes & vegetables)          125,000
Súp lạnh kiểu Tây Ban Nha

Roasted tomato soup - Súp cà chua nướng        165,000 
With pesto oil, fresh thyme and marinated feta 
Ăn kèm với sốt pesto, lá thơm và pho mát nướng

Miso soup - Súp Miso kiểu Nhật                                                       145,000
With tofu and seaweed 
Dùng kèm với đậu phụ và rong biển

Tom Yam Kung soup - Súp tôm chua cay kiểu Thái               180,000
Fresh prawns, lemon grass, lemon leaves, galangal and chili
Tôm tươi nấu với xả, lá chanh, giềng, ớt

Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



BURGERS & SANDWICHES
PIZZA & PASTA
CÁC LOẠI BÁNH MỲ KẸP
BÁNH PIZZA VÀ MỲ



BURGERS & SANDWICHES - CÁC LOẠI BÁNH KẸP

PIZZA & PASTA - PIZZA VÀ MỲ Ý 

Vegetarian Tortilla wraps - Bánh cuộn Tortilla          200,000
With cheese, avocado, cucumber and French fries
Gồm bánh tráng làm từ bột ngô cuộn với quả bơ, rau xà lách, dưa chuột và khoai tây chiên 

Lackah Club sandwich - Bánh mỳ kẹp            190,000
With chicken, crispy bacon, lettuce, fried eggs and French fries 
Dùng với thịt gà, thịt ba chỉ rán, rau xà lách, trứng rán và khoai tây chiên

Baguette sandwich - Bánh mỳ kẹp         220,000
With your choice of filling: beef or ham & cheese and condiments 
Bánh mỳ nướng với thịt bò hoặc thịt nguội, pho mát và đồ ăn kèm

Crowne Plaza beef burger - Bánh kẹp thịt bò kiểu Crowne Plaza                   220.000
With cheese and crispy bacon, lettuce and French fries 
Bánh mỳ kẹp thịt bò xay với pho mát, thịt ba chỉ rán, rau xà lách ăn kèm với khoai tây chiên

Margarita pizza - Pizza Margarita              200,000
Classic Mozzarella and tomato sauce with oregano 
Pizza với pho mát, sốt cà chua và lá thơm 

Crowne Plaza pizza - Pizza kiểu Crowne Plaza       230,000
Tomato sauce, marinated artichokes, salami, Parma ham, olives, 
vegetables and Mozzarella cheese.
Pizza với sốt cà chua, quả a ti sô, thịt nguội, thịt lợn hun khói, quả ô liu, pho mát và rau

Seafood pizza - Pizza hải sản                                           235,000
Tomato sauce, Mozzarella,vegetables, mushooms, pesto sauce and fresh basils 
Pizza hải sản sốt cà chua, pho mát, các loại rau, nấm, sốt lá thơm, lá húng tây 

Pasta your choice of Spaghetti, Penne, Tagliatelli or Fusili     185.000
Các loại mỳ Ý, mỳ ống, mỳ đen, mỳ xoắn
With one of the following sauce: Carbonara , classic bolognaise , seafood in tomato sauce, 
Alio Olio – Olive oil , chili and garlic herb sauce. 
Dùng kèm với các loại nước sốt: sốt kem nấm, sốt thịt bò băm, sốt hải sản với cà chua, sốt dầu 
ô liu với lá thơm, tỏi.

Pasta Vongole - Mỳ Ý nấu ngao                                                       205,000
With clams, garlic, olive oil and chilis
Mỳ Ý nấu với ngao, sốt dầu ô liu, tỏi và lá thơm

Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



CONTINENTAL FAVOURITES
MÓN ĂN QUỐC TẾ 



CONTINENTAL FAVOURITES - MÓN ĂN QUỐC TẾ
Mushroom risotto - Cơm Ý          230,000
With forest mushrooms, coated bean curd and vegetables 
Cơm nấu với nấm, đậu phụ và rau 

Grilled salmon steak - Cá hồi nướng          400,000
With green asparagus, risotto, mushrooms, Parmesan and creamy mustard sauce  
Dùng với măng tây, cơm Ý, nấm, pho mát và sốt kem mù tạt.

Steamed cod fish - Cá tuyết hấp                                                  620,000
With scallops, mushrooms, asparagus, wilted spinach in wine sauce 
Với sò điệp, nấm, măng tây, rau chân vịt, sốt rượu vang trắng

Grilled fresh sea bass - Cá vược bỏ lò                            335,000
With vegetables salad, baby potatoes, tomato confit and lemon dressing 
Ăn kèm với sa lát, khoai tây bi, cà chua nướng và sốt chanh

Roasted chicken breast wrapped in Parma ham                                330,000
Lườn gà nướng cuộn thịt hun khói
With baby potatoes, grilled vegetables and mushroom ragout sauce 
Ăn kèm với khoai tây bi, rau củ nướng và sốt nấm

Grilled rack of lamb - Sườn cừu nướng                                                                 645,000
With vegetables ratatouille, potatoes with rosemary sauce 
Ăn kèm với rau củ nướng, khoai tây và sốt lá thơm

Australian Angus rib eye steak “250gr”                                                               425,000
Bít tết thăn sườn bò Angus của Úc – định lượng 250 gram
With baby potatoes, vegetables, mushrooms and red wine sauce 
Ăn kèm với khoai tây bi, rau ăn kèm, nấm và sốt rượu vang đỏ

Australian Angus beef tenderloin “200gr”                                           680,000
Thăn bò Angus của Úc nướng – định lượng 200 gram   
With asparagus, mashed potatoes, mushrooms and pepper sauce
Dùng kèm với măng tây, khoai tây nghiền, nấm và sốt tiêu 
Additional foie gras – Thêm gan ngỗng              + 50,000

    Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



VIETNAMESE & ASIAN FAVOURITES
MÓN ĂN VIỆT NAM VÀ CHÂU Á



VIETNAMESE & ASIAN FAVOURITES
MÓN ĂN VIỆT NAM VÀ CHÂU Á 
Vietnamese traditional Pho             145,000
Phở bò hoặc phở gà cổ truyền kiểu Việt Nam 
Chicken broth with vegetables, noodles and your choice of either beef or chicken

Vietnamese spring roll selection          235,000
Các loại nem tươi và nem rán Việt Nam
Fresh, crystal tradition fried spring rolls selection served with dipping sauce 

Traditional Bun Cha - Bún chả                                                 235,000
Grilled pork with rice noodle, lettuce, bean sprouts, herbs and chili 
Bún ăn kèm chả nướng với các loại rau thơm

Nem Lụi Hue style - Nem lụi Huế                            235,000
Grilled pork sticks with noodle, herbs and spicy sauce 
Nem thịt kiểu Huế nướng ăn kèm với bún và rau thơm, sốt cay

Vietnamese fried rice with vegetables and salted egg                                165,000
Cơm chiên kiểu Việt Nam
With vegetables and salted eggs, and your choice of seafood, beef or chicken 
Cơm chiên với rau, trứng muối và các lựa chọn: hải sản, thịt bò, thịt gà 

Thai Chicken green curry - Cari gà kiểu Thái        215,000
With egg plants and vegetables, coconut milk, herbs and served with steamed rice  
Thịt gà nấu với sốt cà ri xanh và cà tím, rau, sữa dừa, lá thơm, ăn kèm với cơm trắng

    

Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

Beef bulgogi “Korean style” - Bò nướng kiểu Hàn Quốc                                           245,000
Marinated beef with soya & pear, served with steamed rice and kimchi 
Thịt bò tẩm ướp với sốt xì dầu, lê tươi và gia vị Hàn Quốc, dùng kèm với cơm trắng và kim chi

Ojingeo Pokkum “Korean style” - Mực xào cay kiểu Hàn Quốc    235,000
Stir fried squid vegetables and hot chili paste  
Mực xào rau và sốt cay

Grilled salmon steak “Japanese style” - Cá hồi nướng kiểu Nhật     400,000   
With teriyaki sauce and vegetables, served with steamed rice and miso soup 
Cá hồi nướng với sốt xì dầu và rau, ăn kèm với cơm trắng và súp Miso

Tori Karaage “Japanese style” - Gà rán kiểu Nhật ăn kèm với salad   215,000
Fried chicken served with salad 

Nasi Goreng “Indonesian style” - Cơm rang kiểu Indonesia     235,000
Fried rice with grilled prawns and beef, chicken satay and a fried egg 
Cơm rang với tôm nướng và thịt bò, thịt gà xiên, trứng rán

Char Kway Teow “Malaysian style” - Phở xào kiểu Malaysia     215,000   
Rice noodle with seafood, Chinese sausage, bean sprouts, chives and sambal sauce 
Bánh phở tươi xào với hải sản, lạp sườn, giá đỗ, lá hẹ và sốt ớt sambal
     

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



KIDS FAVOURITES - THỰC ĐƠN CHO TRẺ EM



KIDS FAVOURITES - THỰC ĐƠN CHO TRẺ EM
Fish finger - Cá rán tẩm bột                                                                  120,000
With French fries, ketchup and mayonnaise 
Ăn kèm với khoai tây chiên, sốt cà chua và sốt mayonnaise

Mini beef burger - Bánh mì kẹp thịt bò loại nhỏ       145,000
With cheese, crispy bacon, mettuce and French fries 
Bánh mỳ kẹp thịt bò xay với pho mát, thịt hun khói, rau xà lách và khoai tây chiên 

Spaghetti bolognese            110,000
Mỳ Ý sốt thịt bò cà chua

Mini pizza - Bánh pizza loại nhỏ          110,000
With tomato sauce, Mozzarella cheese, ham, salami, mushrooms 
Bánh pizza loại nhỏ với sốt cà chua, pho mát, thịt nguội và nấm 

Chicken boxing - Cánh gà chiên          120,000
With French fries, lettuce, and mayonnaise 
Ăn kèm với khoai tây chiên, rau xà lách trộn và sốt mayonaise 

Donald duck - Bowl of French fries         70,000
Khoai tây chiên   

Cream caramel - Kem caramel          70,000

Strawberry cake - Bánh dâu tây          100,000

Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



DESSERT - TRÁNG MIỆNG



International cheese selection          210,000
Bốn loại pho mát với các đồ ăn kèm và bánh mỳ  
Four kinds of cheese with condiments and bread 

Tiramisu                                                                                        130,000
Bánh tiramisu với rượu Kahlúa và hạnh nhân 
Flavoured with Kahlúa and an almond biscotti

Chocolate parfait            130,000
Bánh kem sô cô la vị rượu rum ăn kèm với lê bỏ lò 
Served with pear caramelized flavored with rum 

Blueberry cheese cake           140,000
Bánh pho mát dâu rừng 

Banana cake - Bánh chuối nướng          150,000
With raisin, ice cream and caramel walnuts sauce 
Ăn kèm với kem, nho khô, rượu thơm và sốt caramel hạt óc chó

Crowne Plaza banana sago pudding          130,000
Chè kiểu chuối kiểu Crowne Plaza
With coconut milk, pandan sticky rice dumpling and peanuts 
Chè chuối với trân châu với nước cốt dừa, bánh trôi và lạc rang

Lotus seeds with longan sweet soup - Chè hạt sen long nhãn             150,000
With vanilla crème brulee, lemon grass ice cream, young coconut comfit              
Ăn kèm với mứt dừa non, kem cháy hương vani và kem hương xả

Choice of ice cream (per scoop) - Kem tự chọn theo viên     35,000   
Vanilla, rum raisin, chocolate, strawberry, coconut, lemongrass, mocca 
Hương vị Vanilla, nho, sô cô la, dâu tây, dừa, xả, ca cao ,cà phê

Fresh seasonal fruit - Đĩa hoa quả theo mùa                                   140,000   

DESSERT - TRÁNG MIỆNG

Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

All price are in VND and subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng  



CROWNE PLAZA WEST HANOI
Tel: 84-4-6270 6688   Fax: 84-4-6270 6666
Add: 36 Le Duc Tho Street, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Web: www.crowneplaza.com/westhanoi 




