
Vegetarian - Đồ chay (V)
Please tell our staff about your special dietary requirements • Vui lòng thông báo với chúng tôi nếu Quý khách có chế độ dinh dưỡng đặc biệt Giá được tính bằng 

VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế • Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax Giá được tính bằng VND’000

POMELO SALAD            280
Phu Quoc sweet pomelo, marinated dried beef,    
young coconut, mint leaves, toasted sesame seeds,   
Phu Quoc premium fish sauce with chili
Gỏi bưởi khô bò với bưởi ngọt Phú Quốc, dừa non, húng lủi,  
mè rang, nước mắm ớt Phú Quốc

GREEN MANGO & PRAWN SALAD          289
Green mango, tiger prawns, shallots, peanuts,    
Phu Quoc premium fish sauce dressing
Gỏi xoài tôm sú Phú Quốc, hành phi,     
nước mắm Phú Quốc chua ngọt, đậu phộng

FRESH RICE NOODLE ROLLS WITH PRAWN        295
Fresh rice noodle rolls with prawn, Vietnamese herbs   
and air dried shredded pork served with    
Phu Quoc sweet and sour fish sauce 
Phở cuốn tôm, rau thơm, chà bông dùng kèm    
với nước mắm Phú Quốc chua ngọt

CHEESE BOARD            520
Selection of  3 imported cheeses, served with crackers,   
toasted nuts and dried fruits
3 loại phô-mai phục vụ kèm bánh quy, các loại hạt và trái cây khô

COLD CUTS             620
3 types of  assorted cold cuts served with mustard,   
pickled onions, gherkins and olives
3 loại thịt nguội phục vụ kèm mù tạt, hành muối,   
dưa leo muối và ô liu

CAESAR SALAD            280
Romain lettuce, Caesar dressing, Italian Anchovy fillets,   
smoked salmon, roasted chicken and soft poached egg
Xà lách Caesar truyền thống hoặc cá hồi xông khói,   
gà và trứng chần

MEDITERRANEAN GARDEN SALAD (V)         250
Lettuce, tomato, Phu Quoc sweet cucumber, kalamata olives,  
onion, feta cheese
Xà lách kiểu Hy Lạp với cà chua, dưa leo Phú Quốc,   
ô liu kalamata, hành tây, phô-mai dê

S A L A D S  &  A P P E T I Z E R S

VIETNAMESE SWEET AND           280
SOUR SEAFOOD SOUP
Southern style sweet and sour seafood soup    
with okra, tomato and pineapple
Canh chua hải sản miền Nam, đậu bắp, cà chua, thơm

RED LENTIL WITH QUINOA (V)          250
Mediterranean red lentil soup with quinoa and aromatic herbs
Súp đậu hương vị Địa Trung Hải

NORTHERN PHO              280
Pho with beef  or chicken, lemon, spring onion, coriander,   
Hanoi chili sauce
Phở bò hoặc phở gà, gia vị ăn kèm

SPAGHETTI & PENNE
With a choice of  - Với lựa chọn:
Homemade fresh tomato sauce with grated Parmesan            250
Mỳ Ý sốt cà chua, húng quế và phô-mai Parmesan

Bolognaise sauce with grated Parmesan             300
Sốt thịt bò hầm, phô-mai Parmesan

Phu Quoc vongole in a wine               300
and garlic spicy sauce with fresh parsley
Sốt nghêu Phú Quốc, rượu trắng, tỏi, ớt và rau mùi

S O U P N O O D L E S  A N D  PA S TA 
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SALMON             550
Pan roasted Norwegian salmon with pumpkin purée   
and roasted cherry tomatoes 
Cá hồi Na-Uy áp chảo, bí đỏ nghiền, cà chua bi nướng

BEEF LUK LAK             750
Wok-fried beef  tenderloin with capsicum and    
onion served with steamed rice
Bò lúc lắc dùng kèm cơm trắng

AUSTRALIAN ANGUS BEEF RIB EYE 250G         900
Seared 250g premium Australian rib eye with asparagus,   
mashed potato and baby carrots
Choice of  Phu Quoc peppercorn sauce,    
Phu Quoc Tram mushroom sauce or beef  jus 
Thăn bò thượng hạng áp chảo ăn kèm măng tây,  
khoai tây nghiền, cà rốt non
Với sự lựa chọn sốt tiêu Phú Quốc, sốt nấm Tràm Phú Quốc,  
hoặc sốt rượu vang 

NACHOS             280
With chili con carne, cheddar, guacamole, sour cream and salsa
Bánh ngô sốt thịt bò cay, phô-mai chedda, sốt trái bơ, kem chua 

SMOKED SALMON BAGEL           320
Cream cheese, onions and capers
Bánh mì vòng kẹp cá hồi xông khói, kem chua, hành tây và nụ bạch hoa

TRIPLE DECKER CLUB SANDWICH          310
White toasted bread, chicken, bacon, fried egg,    
lettuce, tomato, French fries
Bánh mì trắng, thịt gà, ba chỉ xông khói, trứng chiên, xà lách,  
cà chua và khoai tây chiên 

GARDEN CIABATA            280
Italian ciabatta bread with bell peppers, eggplant, zucchini, 
mushrooms, pesto sauce, ricotta cheese
Bánh mì kẹp rau củ nướng, phô-mai tươi, sốt rau mùi

All sandwiches and burgers are served with garden greens,   
French fries or steak cut fries 
Các món bánh kẹp được phục vụ cùng xà-lách rau,    
khoai tây chiên hoặc khoai tây múi cau

STEAMED RICE             100
Cơm trắng 

CRAB MEAT FRIED RICE           320
Fried jasmine rice, Phu Quoc blue crab meat and onion
Cơm chiên ghẹ Phú Quốc, hành tây

NEW YORK CHEESECAKE           190
With sweet cherry cinnamon compote
Bánh phô-mai dùng kèm mứt trái anh đào hầm hương quế chi

FERMENTED BLACK STICKY RICE          190
Black sticky rice, yoghurt pudding, fresh fruit    
in young coconut shell
Sữa chua nếp cẩm dùng kèm trái cây trong trái dừa

VALRHONA CHOCOLATE SPHERE          220
Rich dark cremeux, hazelnut praline, chocolate coconut crumble
Bánh sô-cô-la Valrhona thượng hạng, hạt phỉ, dừa khô tẩm sô-cô-la

HOMEMADE ITALIAN GELATO            70
Please ask for the daily selection
Các loại kem Ý tự chọn

SEASONAL FRUITS            190
Selection of  seasonal fruits with forest berries
Trái cây dùng kèm dâu rừng
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