
ORGANIC & LOCAL SALAD BAR  
 
InterContinental Ceasar Salad                 80                                             
Dalat romaine lettuce, garlic croutons, crispy bacon pancetta, parmesan and creamy caesar dressing  
*Add: 
Chicken  30 
Tiger Prawn  50  
Nha Trang Lobster  160   
                                                  
Xà lách kiểu InterContinental 
Xà lách romaine, bánh mì tỏi, thịt heo xông khói giòn, phô mai parmesan và sốt Caesar 
*Thêm: 
Gà   30 
Tôm vua  50 
Tôm hùm Nha Trang 160  
                                                                                                             
Grilled Beef Salad                 110                                                                      
Grilled U.S top blade beef served with Da Lat cucumber, tomato, celery, carrot, onion, coriander with sour & sweet fish sauce 
 
Sa lát bò nướng                                                                                                                                                                                                                                                                
Sa lát bò nướng phục vụ kèm dưa leo Đà Lạt, cà chua, cần tây, cà rốt, hành tây vân gỗ, ngò với nước mắm chua ngọt 
 
 

BURGER, SANDWICH & PIZZA 
 
Classic Beef Burger                160  
A juicy U.S top blade beef basted with cocktail sauce, lettuce, tomato, red onions, cheddar, bacon and fried egg 
 
Bánh kẹp bơ gơ bò 
Bánh thịt bò nướng mọng dùng kèm với sốt cocktail, xà lách, cà chua, hành tây, phô mai cheddar, thịt hun khói và trứng chiên 
 
The Classic Club Sandwich               160    
Triple decker toasted white bread with grilled chicken breast, bacon, tomato, eggs, lettuce and thousand island dressing 
  
Bánh mì lát kẹp 
Bánh mì lát kẹp cùng với ức gà nướng, thịt hun khói, cà chua, trứng chiên, xà lách và sốt ngàn đảo 
            
Pizza ai Frutti di Mare                180                                          
Tomato sauce, fresh mozzarella cheese and mixed seafood  

Bánh pizza nướng với hải sản 
Sốt cà chua, phô mai mozzarella và hải sản  
    
Hawaiian Pizza                 180                                                                 
Tomato sauce, mozzarella cheese, double ham, double pineapple 

Bánh pizza nướng kiểu Hawaii 
Sốt cà chua, phô mai mozzarella, thịt nguội và quả dứa 
 
Pizza al Prosciutto                    180                                                           
Tomato sauce, parma ham, rocket salad, fresh mozzarella and shaved parmesan cheese 
 
Bánh pizza nướng cùng thịt nguội vùng Parma 
Sốt cà chua, thịt nguội Parma, xà lách chân vịt, phô mai mozzarella và phô mai parmesan bào 
 
*All burgers and sandwiches are served with golden fries and organic Da Lat vegetable salad with balsamic dressing 
*Tất cà bánh mì kẹp đều phục vụ với khoai tây chiên và sa lát Đà Lạt trộn sốt dầu giấm 
 

 
SOUP & PHO 
Traditional Vietnamese Pho                                                            120 
Rice noodle soup with your choice of beef or chicken served with fresh Vietnamese herbs  
 
Phở Việt Nam 
Phở với lựa chọn bò hoặc gà phục vụ với các loại rau mùi  
                 
Bun Ca Nha Trang                                                                        120 
Nha Trang style fresh noodles sweetened with Nha Trang sea bass and fish cake 
 
Bún cá kiểu Nha Trang 
Bún cá kiểu Nha Trang dùng kèm với cá chẻm và chả cá chiên 
 
‘Mi Quang’                 120  
Quang noodle with chicken or beef served with Da Lat lettuce and Vietnamese herbs 
 
Mì Quảng kiểu Hội An 
Mì Quảng Hội An dùng kèm với gà hoặc bò phục vụ với xà lách Đà lạt và rau mùi 
 

 
 
 

All prices are quoted in thousand of VND and subject to 5% service charge and 10% VAT  
Giá được niêm yết theo đơn vị ngàn tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT     

                                                                                                                                                                                      



 

VIETNAMESE FAVORITE 
InterContinental Nha Trang Tasting Platter                 120                          
Shrimps on lemongrass (2), tiger prawn fried spring roll (1), beef in betel leaf (2) 
 
Hương vị Việt Nam tại nhà hàng InterContinental Nha Trang 
Chạo tôm bọc sả (2), chả giò tôm chiên giòn (1), bò cuốn lá lốp (2) 
 
Crispy Calamari in Central Vietnam Style              120                                            
Fried crispy calamari with bread crumbs, Da Lat garden salad, tartar sauce, chili sauce 
 
Mực chiên giòn kiểu miền Trung Việt Nam 
Mực tẩm bột chiên giòn kèm sa lát vườn Đà Lạt và sốt tartar, tương ớt 
 
Fresh Spring Rolls                  80                                                                      
Filled with treasure island Nha Trang prawn and Da Lat organic vegetable 
 
Gỏi cuốn tươi 
Gỏi cuốn tươi cuộn tôm và rau củ hữu cơ Đà Lạt 
 
Vietnamese Skewer Platter                120                                                        
Six skewers of grilled chicken (2), beef (2) and pork (2) with mixed Da Lat lettuce and peanut sauce 
 
Các loại xiên que kiểu Việt Nam 
Sáu xiên que nướng gà (2), bò (2) và heo (2) dùng kèm với xà lách Đà Lạt và sốt đậu phộng  
 
Traditional Fried Rice                  140                                                                
Fried rice with seafood or beef or chicken, seasonal Da Lat vegetable and fried egg 
 
Cơm chiên truyền thống 
Cơm chiên cùng với hải sản, hoặc bò, hoặc gà phục vụ kèm rau Đà Lạt và trứng chiên 
 
 

CHOOSING FLAVORS OF NHA TRANG LOBSTER 
Nha Trang Lobster Pho and Seafood              230 
Half lobster pho and seafood served with fresh Vietnamese herbs 
 
Phở tôm hùm và hải sản 
Phở tôm hùm và hải sản phục vụ kèm các loại rau mùi Việt Nam 
 
Nha Trang Lobster ‘Quang’ Noodles              230  
Nha Trang lobster Quang noodle and pork meat with Da Lat lettuce and Vietnamese herbs 

 
Mì Quảng tôm hùm  
Mì Quảng tôm hùm và thịt heo với xà lách Đà Lạt và rau mùi Việt Nam 

 
Nha Trang Lobster Burger   
Nha Trang lobster burger with mango and capsicum salsa, served with golden French fries, mixed Da Lat salad, balsamic dressing 280 
 
Bánh mì kẹp tôm hùm 
Bánh mì kẹp tôm hùm với xoài và ớt chuông dùng kèm khoai tây chiên giòn và xà lách Đà Lạt trộn sốt dấm balsamic 
 
 

LITTLE TREASURE HUNTER MENU 
 
Golden French Fries - 40       Mini Pizza with Sausage and Bacon - 60   
Khoai tây chiên giòn             Tomato sauce, mozzarella cheese, pork sausage, chicken sausage and bacon                 
           Bánh pizza nhỏ với xúc xích và thịt nguội hun khói  
        Sốt cà chua, phô mai mozzarella, xúc xích heo, xúc xích gà và thịt nguội hun khói 
  
Organic Chicken Nuggets - 60      Congee - 60 
Crispy thin sliced chicken breast with bread crumbs    Congee with chicken, pork or beef served seasonal Da Lat vegetables 
served with French fried      Cháo 
Ức gà hữu cơ chiên giòn      Cháo nấu với gà hoặc heo hoặc bò kèm với rau củ Đà Lạt theo mùa   
Ức gà cắt mỏng tẩm bột chiên giòn dùng kèm khoai tây chiên 
 

Fried Mozzarella Cheese Stick - 60     Sea Bass Poke Bowl - 70   
Deep-fried crispy mozzarella cheese stick with bread crumbs  Fried rice with egg, sautéed carrot, bok choy, bean sprout, avocado,  
served with mayonnaise and ketchup     cucumber and pan-seared sea bass                                   
Phô mai mozzarella chiên giòn      Cơm trộn với cá chẽm 
Thanh phô mai mozzarella tẩm bột xù chiên giòn    Cơm chiên trứng, cà rốt, cải thìa và giá xào, quả bơ, dưa leo và cá chẽm áp chảo 
dùng kèm sốt mayonnaise và tương cà chua 
 
 
 

 
 

All prices are quoted in thousand of VND and subject to 5% service charge and 10% VAT  
Giá được niêm yết theo đơn vị ngàn tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT                                                                                                                                                                                          


