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IN ROOM DINING
MENU

BREAKFAST
THỰC ĐƠN ĂN SÁNG
Served from 05.30 to 11.00
Phục vụ từ 5.30 đến 11.00 trưa

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

BREAKFAST SETS
THỰC ĐƠN ĂN SÁNG THEO SUẤT

Continental Breakfast - Bữa sáng kiểu Âu              300 
Choice of orange, guava, pineapple, watermelon,
carrot or tomato juice
Quý khách lựa chọn: nước cam, nước ổi, nước dứa, 

dưa hấu, cà rốt hoặc cà chua

Tea or coffee 
Trà hoặc café 
Baker’s basket served with jam and butter 
Giỏ bánh nướng ăn kèm với mứt và bơ

Seasonal fresh fruit platter
Đĩa hoa quả tươi theo mùa 

English Breakfast  - Bữa sáng kiểu Anh              450
Choice of orange, guava, pineapple, watermelon, 
carrot or tomato juice
Quý khách lựa chọn: nước cam, nước ổi, nước dứa,

dưa hấu, cà rốt hoặc cà chua

Tea or coffee 
Trà hoặc café 

Baker’s basket served with jam and butter 
Giỏ bánh nướng ăn kèm với mứt và bơ 

2 eggs cooked upon request, served with your 
choice of: chicken sausage, beef sausage, ham, bacon,
hash brown potatoes, mushroom, grilled tomato 
Món trứng làm theo yêu cầu (2 quả)

Ăn kèm với xúc xích gà, bò, thịt nguội, thịt ba chỉ, 

bánh khoai tây nướng, nấm hoặc cà chua nướng 

Seasonal fresh fruit platter 
Đĩa hoa quả tươi theo mùa 

Vietnamese Breakfast - Bữa sáng kiểu Việt Nam             400
Phở with your choice of beef or chicken 
Phở bò hoặc gà

Choice of orange, guava, pineapple, watermelon,
carrot or tomato juice
Quý khách lựa chọn: nước cam, nước ổi, nước dứa,

dưa hấu, cà rốt hoặc cà chua

Tea or coffee 
Trà hoặc café 

Seasonal fresh fruit platter 
Đĩa hoa quả tươi theo mùa 

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng



IN ROOM DINING
MENU

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

BREAKFAST SETS
THỨC ĐƠN ĂN SÁNG THEO SUẤT

Healthy Breakfast – Bữa sáng khỏe mạnh               400
Choice of orange, guava, pineapple,
watermelon, carrot or tomato juice
Quý khách chọn nước cam, nước ổi, nước dứa, 

nước dưa hấu, nước cà rốt hoặc nước cà chua

Cereals- your choice of: All bran, Raisin bran
Muesli, Oatmeal porridge
Ngũ cốc các loại 

Served with: Plain yogurt or fruit yogurt
     Skim milk or soya milk
Dùng kèm với: Sữa chua không đường hoặc sữa chua hoa quả 

                        Sữa tách béo hoặc sữa đậu nành 

A seasonal fresh fruit platter or fruit salad 
Đĩa hoa quả tươi theo mùa hoặc sa lát hoa quả 

Whole wheat bread served with butter 
and unsweetened jam
Bánh mì ngũ cốc ăn kèm với bơ mặn và mứt 

không đường 

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng





IN ROOM DINING
MENU

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

A LA CARTE BREAKFAST
THỰC ĐƠN ĂN SÁNG TỰ CHỌN

Baker’s Basket  - Giỏ bánh nướng                                  110
Croissant, Danish, rolls, muffin served with jam and butter
Giỏ bánh ngọt và bánh mỳ ăn kèm cùng mứt và bơ  

Fresh Juice - Nước hoa quả                   95
Choice of orange, water melon, apple, pineapple or carrot
Nước quả tươi: quý khách lựa chọn nước cam, dưa hấu, 

táo, dứa hoặc cà rốt 

Yogurt: choice of plain or fruit yogurt                            30
Sữa chua: lựa chọn sữa chua không đường

hoặc sữa chua hoa quả 

Selection of Cereals with Milk – Ngũ Cốc và sữa                   115
All bran, Corn flakes, Muesli, Raisin Bran, Coco Pops, Frosties, 
Froot Loops
Ngũ cốc các loại  

Two eggs cooked upon request                 150
Hai quả trứng làm theo yêu cầu 

Scrambled eggs
Trứng chưng 

Fried eggs 
Trứng rán

Boiled eggs 
Trứng luộc

Poached eggs
Trứng chần  

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng



IN ROOM DINING
MENU

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

A LA CARTE BREAKFAST
THỰC ĐƠN ĂN SÁNG TỰ CHỌN

Omelet - Trứng cuộn                                     165
With your choice of ham, cheese, mushroom,
tomato, capsicum or onion 
Trứng chiên với thịt nguội, pho mát, nấm, cà chua, 

ớt chuông hoặc hành tây

Served with: grilled bacon, chicken sausage,
beef sausage, hash brown potatoes, baked beans and 
mushrooms
Ăn kèm với ba chỉ hun khói, xúc xích thịt gà, 

xúc xích thịt bò, bánh khoai tây, đậu nghiền và nấm

French toast - Bánh mỳ nướng kiểu Pháp                                150
Served with maple syrup or blueberry sauce,
cream and fresh fruit
Bánh mì tẩm sữa chiên kiểu Pháp ăn kèm với siro cây  phong, 

sốt việt quất, kem tươi và hoa quả.  

Pancakes - Bánh kếp                                 150
Served with maple syrup or blueberry sauce,
cream and fresh fruit 
Bánh kếp ăn kèm với siro cây  phong, 

sốt việt quất, sốt kem và hoa quả.  

Plain porridge - Cháo trắng                       125
Served with condiments
Cháo trắng với đồ ăn kèm  

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng



IN ROOM DINING
MENU

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

A LA CARTE BREAKFAST
THỰC ĐƠN ĂN SÁNG TỰ CHỌN

Chinese Porridge - Cháo kiểu Trung Quốc                    165 
Served with salted fish, egg and condiments
Cháo kiểu Trung Quốc ăn kèm với cá mặn, 

trứng muối và đồ ăn kèm 

Japanese Miso Soup – Súp kiểu Nhật                    180
With tofu and seaweed 
Súp Miso kiểu Nhật ăn kèm với đậu phụ và lá rong biển   

Korean noodle Soup – Mỳ kiểu Hàn Quốc                    180
With your choice of beef, pork or seafood and condiment 
Quý khách tự chọn với thịt bò, thịt lợn hoặc hải sản và đồ ăn kèm   

Traditional Vietnamese noodle soup - Phở                              180
Traditional Vietnamese noodle soup with beef or chicken 
Phở bò hoặc gà

Glass noodles – Miến                                                                      180
With your choice of beef, chicken or seafood and condiments
Miến bò, gà hoặc hải sản 

Bánh Cuốn                                                                                                180
Traditional Vietnamese rice roll cake
with meat loaf and condiment 
Bánh Cuốn với chả quế và đồ ăn kèm 

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng





APPETIZERS & SALADS
KHAI VỊ & SA LÁT 

Foie Gras - Gan ngỗng                  438
Pan seared foie gras on toasted brioche with apple, 
Hazelnut croqant and balsamic chutney
Gan Ngỗng áp chảo với bánh xốp nướng, 

dùng kem với táo và hạt phỉ.

Chef’s Special Salad – Sa lát đặc biệt                250
Green garden salad with duck liver pate, grilled vegetables, 
artichokes and signature dressing
Sa lát rau xanh đặc biệt với pate gan ngỗng, 

các loại rau củ nướng, quả a ti sô và sốt đặc biệt 

Salad Nicoise - Sa lát Nicoise                           275
Tuna, tomatoes, hard-boiled eggs, Nicoise olives,
and anchovies with lemon dressing
Salad cá ngừ với cà chua, trứng, cá cơm, quả ô liu và sốt chanh 

Caesar Salad - Sa lát Hoàng đế                        200
Romaine lettuce and croutons bread, 
bacon with parmesan cheese , Caesar dressing 
Sa lát Hoàng đế với rau xà lách trộn với bánh mì nướng, thịt hun khói

pho mát Parmesan, trứng, dùng kèm với sốt chanh, dầu olive

With grilled chicken breast                                                                         250
Thêm lườn gà nướng 

With grilled spicy prawns and squid                                                           250
Thêm tôm và mực nướng 

       
Crepe rolls Ceasar salad - Sa lát Hoàng đế nhồi bánh crepe                   200

Green Vegetarian Salad - Sa lát rau                                                             200
Mixed green garden salad with balsamic vinaigrette
Sa lát vườn xanh trộn dầu giấm 

Mango Salad with Prawns - Nộm xoài                                                         250
Nộm xoài xanh với tôm 

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng

IN ROOM DINING
MENU

ALL DAY DINING
CÁC MÓN ĂN TRONG NGÀY 
Served from 11.00 to 23.00
Phục vụ từ 11.00 đến 23.00 hàng ngày
Dishes indicated with      are available at night
Các món có ký tự     được phục vụ 24 giờ

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



IN ROOM DINING
MENU

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

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a 
number of bespoke recipes designed for us by a panel of Culinary 
Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created 
through a partnership between the InterContinental Hotels Group 
(IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

APPETIZERS & SALADS
KHAI VỊ & SA LÁT 

Cold Cut Platter - Đĩa thịt nguội tổng hợp                                              280
Four kinds of cold cuts with condiments
Đĩa thịt nguội bốn loại cùng đồ ăn kèm 

SOUPS - SÚP
 
Roasted Tomato soup - Súp cà chua               165
With pesto oil, fresh thyme and marinated feta cheese
Với sốt lá thơm và pho mát 

Cream of Mushroom Soup - Súp kem nấm               165

Tom Yum Kung Lai Suer Yang      – A dish by Chef ‘Ian Kittichai’             225
Fresh prawns, lemon grass, lemon leaves, galangal and chili
Súp tôm chua cay kiểu Thái – Món đặc biệt với công thức

của Bếp trưởng Ian Kittichai 

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng





IN ROOM DINING
MENU

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

BURGERS & SANDWICHES
CÁC LOẠI BÁNH MỲ KẸP 

Club Sandwich – Bánh mỳ kẹp truyền thống                    250  
Toasted bread, sliced chicken, bacon, lettuce,
tomato, and mayonnaise served with French fries
Bánh mì nướng kẹp thịt gà, thịt ba chỉ, các loại rau, 

ăn kèm với khoai tây chiên 

Cheese Burger - Bánh mỳ kẹp thịt bò xay                  300
Grilled beef with crispy bacon, lettuce, tomatoes,
cucumber, cheddar cheese served with French fries
Bánh kẹp thịt bò nướng với thịt ba chỉ, xà lách, 

cà chua và dưa chuột phủ pho mát ăn kèm với khoai tây chiên  

Vegetables and Tomato Sandwich - Bánh mỳ kẹp rau               235
Provencal vegetables confit, eggplant, 
tomatoes and mozzarella cheese 
capsicum, rocket salad and tomato bread
Bánh mỳ kẹp các loại rau nướng, 

cà chua nướng với pho mát mozzarella.

Baguette with Home-made Pate - Bánh mỳ kẹp pa tê                   250
Baguette with home-made pate, cucumber, carrot,
coriander, lettuce
Bánh mỳ kẹp pate, dưa chuột, cà rốt và rau thơm

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng
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Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

PIZZA & PASTA
CÁC LOẠI PIZZA VÀ MỲ Ý

Quattro Stagioni - Pizza Bốn Mùa               250 
With prosciutto, salami, marinated artichokes, olives,
roasted peppers and with mozzarella cheese
Pizza Bốn Mùa với thịt nguội, salami, ớt chuông nướng, 

quả a ti sô phủ pho mát mozzarella 

Frutti di Mare - Pizza Hải Sản                 255
With mussels, prawns, squid and scallops, tomatoes sauce, 
mushroom, roasted pepper,  mozzarella cheese, orégano
Pizza Hải Sản với các loại sò, tôm, mực, sò điệp với sốt cà chua, 

nấm, ớt chuông, lá oregano phủ pho mát mozzarella      

Margarita Pizza - Pizza Margarita                   230
With Mozzarella cheese, tomato sauce and oregano
Pizza Margarita với pho mát với sốt cà chua và lá nguyệt quế   

Your choice of Pasta: Spaghetti, Penne, Tagliatelle or Fusilli                 250
Các loại Mỳ Ý 
With one of these following sauce: carbonara,
classic bolognaise, seafood in tomatoes sauce,
Alio Olio – Olive oil, chili and garlic herb sauce
Lựa chọn một trong các loại mì Ý gồm: spaghetti, 

mỳ ống, mỳ đen, mỳ xoắn với sốt tự chọn gồm: sốt kem nấm, 

sốt thịt bò băm, sốt hải sản với cà chua,

sốt dầu ô liu với lá thơm, tỏi.

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng





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

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a 
number of bespoke recipes designed for us by a panel of Culinary 
Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created 
through a partnership between the InterContinental Hotels Group 
(IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

Món đặc biệt của bếp trưởng Ross Lusted

CONTINENTAL FAVOURITES
CÁC MÓN ĂN QUỐC TẾ 

Grilled Salmon Steak - Cá hồi nướng                 435
With green asparagus, mushroom risotto, 
Parmesan and creamy mustard sauce
Cá hồi nướng với măng tây, cơm kiểu Ý, nấm, 

pho mát và sốt mù tạt. 

 Culinary Ambassador Chef ’Ross Lusted’

Murray Cod - Cá tuyết nướng                645
With Chinese black vinegar, bean sprouts, samphire,
ginger, radish
Cá mú áp chảo với sốt dấm đen và rau trộn – Món đặc biệt

với công thức của Bếp trưởng Ross Lusted   

Grilled Wagyu Loin - Thăn bò Wagyu nướng              1,886
With spinach butter, bone marrow, heirloom carrots,
dried morels, sticky veal sauce
Thăn bò Wagyu nướng với tủy bò,cà rốt, 

nấm dùng kèm sốt – Món đặc biệt với 

công thức của Bếp trưởng Ross Lusted

 

Grilled Rack of Lamb - Sườn cừu nướng                   675
With mashed potatoes, bean paste, mushroom risotto,
vegetables and herb sauce
Thịt cừu nướng với khoai tây nghiền và sốt đậu, 

cơm nấm kiểu Ý, rau và sốt lá thơm 

Baked Eggplant with Parmesan - Cà tím nướng pho mát              235
With bread crumbs, Parmesan cheese and tomato sauce 
Với bột cà mỳ ,pho mátvà  sốt cà chua 

 

  

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, 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 

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a 
number of bespoke recipes designed for us by a panel of Culinary 
Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created 
through a partnership between the InterContinental Hotels Group 
(IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

IN ROOM DINING
MENU

VIETNAMESE & ASIAN FAVOURITES 
CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM & CHÂU Á

Traditional Vietnamese noodles soup - Phở                 180
Vietnamese traditional rice noodle soup with beef or chicken 
Phở bò hoặc gà truyền thống

Vietnamese Spring Roll selection                 280
Các loại nem Việt Nam 
Selection of fresh, crystal and tradition spring rolls served 
with dipping sauce
Đĩa nem tổng hợp gồm nem tươi, nem rán, 

dùng kèm nước chấm  

Traditional Vietnamese - Bún Chả                 310
Fresh noodles  served with grilled pork, lettuce, 
bean sprouts, herbs and chilli sauce
Bún Chả với thịt nướng, 

ăn kèm với các loại rau thơm và nước chấm 

Wok- Fried Chicken – A dish by Chef ‘Sam Leong’               280
with home-made black pepper sauce, ginger and spring onion
Thịt gà sốt tiêu đen – Món đặc biệt 

với công thức của Bếp trưởng Sam Leong  

Nasi Goreng - Cơm giang kiểu Indonesia               245
Indonesian fried rice with grilled prawns and beef,
chicken satay and fried egg
Cơm rang với tôm và thịt bò, thịt gà xiên và trứng rán 

  

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng





IN ROOM DINING
MENU

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

KOREAN FAVOURITES
CÁC MÓN ĂN HÀN QUỐC 

Bulgogi - Thăn bò xào kiểu Hàn Quốc                  415
Marinated sliced beef sirloin
Thăn bò xào kiểu Hàn Quốc  

Bibimbab - Cơm trộn kiểu Hàn Quốc                305
Steamed rice topped with beef and vegetables
Cơm trộn kiểu Hàn Quốc  

Kim Chi Jjigae - Canh kim chi                 305
Kim chi pot stew  
Canh kim chi 

 
Doenjang jjigae - Canh tương                  305
Fermented soybean paste and vegetables stew 
Canh đỗ tương Hàn Quốc  

Dak Bokkeum Tang - Thịt gà om cay Hàn Quốc                345
Spicy braised chicken with vegetables
Thịt gà om cay Hàn Quốc 

Jeyuk Bokkeuk - Thịt lợn xào kiểu Hàn Quốc                 325
Stir fried marinated pork with onion and bell pepper 
Thịt lợn xào với hành tây và ớt Đà Lạt kiểu Hàn Quốc  

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng





JAPANESE FAVOURITES
CÁC MÓN ĂN NHẬT BẢN

Miso Soup - Súp Miso                 180
With tofu and seaweed 
Với đậu phụ và rong biển 

Seafood Tempura - Hải sản tẩm bột                  350
Served with soy sauce and condiments 
Với xì dầu và đồ ăn kèm 

Tori Karaage - Gà chiên giòn                250
Fried chicken Japanese style served with salad
Gà chiên giòn kiểu Nhật ăn kèm với sa lát  

Japanese Style Grilled Salmon - Cá hồi nướng kiểu Nhật                     435
With miso sauce and vegetables, 
served with steamed rice and miso soup 
Ăn kèm với súp Miso, cơm trắng và rau 

Grilled Teriyaki Beef - Bò nướng kiểu Nhật                     645
Served with steamed rice and miso soup 
Ăn kèm với súp Miso và cơm trắng 

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng
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Vegetarian    - Healthy Option    - Spicy…      - Chef’s Favourite      - Contains Pork 

KIDS FAVOURITES
CÁC MÓN ĂN CHO TRẺ EM

Mini Chicken Burger - Bánh kẹp thịt gà                   155
With cheese, crispy bacon, lettuce and French fries
Bánh mì kẹp thịt gà xay loại nhỏ với pho mát, thịt hun khói,

rau xà lách và khoai tây chiên 

Spaghetti Bolognaise                  155
Mỳ Ý sốt thịt bò băm

Mini Pizza - Bánh Pizza                  155
With tomatoes, Mozzarella cheese, ham, salami, mushroom
Pizza loại nhỏ phủ thịt nguội, xúc xích, nấm, 

cà chua và pho mát Mozzarella  

French Fries - Khoai tây chiên                          95 

Caramel – kem Caramel                                 95

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, 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 

IN ROOM DINING
MENU

DESSERT
CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

Selection of Cheese - Đĩa pho mát tổng hợp               280
With four kinds of cheese with condiments and bread
Bốn loại pho mát, phục vụ cùng bánh mì và đồ ăn kèm  

Tiramisu - Bánh truyền thống kiểu Ý                  150
Flavoured with Kahlua and an almond biscotti
Bánh Tiramisu kiểu Ý ăn kèm với bánh quy hạnh nhân   

Cheese Cake - Bánh pho mát                  180

Chocolate Brownie - Bánh sô cô la                 150  
With chocolate sauce served with strawberry ice cream 
Bánh sô cô la ăn kèm với sốt dâu tây   

Apple Crumble Tart - Bánh táo nướng                 140
Served with caramel, walnut sauce with vanilla ice cream 
Ăn kèm với sốt caramen, hạt óc chó và kem vani 

                                         
Banana Sago in Coconut Milk - Chè chuối sữa dừa                165
Served with pandan, sticky rice dumpling 
and crushed peanuts
Chè chuối với bánh trôi và lạc rang

Choice of Ice Cream (per scoop) - Các loại kem (theo viên)             60
Vanilla, rum raisin, chocolate, strawberry, coconut, 
lemongrass, mocha
Quý khách lựa chọn kem vị vani, 

rum nho, dâu, dừa, xả hoặc mocha  

 
Seasonal Fresh Fruit Platter - Đĩa hoa quả tươi theo mùa               175

All price are  quoted in ,000 VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Tất cả giá thêm .000 VNĐ, Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng
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