SALADS & STARTERS
CORN CHIPS & DIPS

COCONUT PALM HEART SALAD

Guacamole, sour cream, salsa

Grilled prawns, Vietnamese herbs,
chili, spring onion

Bánh bắp giòn dùng kèm sốt trái bơ,
kem chua
240

Gỏi củ hũ dừa, tôm sú nướng,
rau thơm, ớt, hành lá
210

TUNA TATAKI SALAD
Tuna tataki, quail eggs,
water chestnuts, olives, lettuce,
Dijon mustard, vinaigrette dressing

PHU QUOC CHICKEN SALAD

Xà lách cá ngừ đại dương,
trứng cút, củ mã thầy, ô liu,
sốt mù tạt

Gỏi gà Phú Quốc, bắp cải thái sợi,
hành tây, ớt, húng lủi, đậu phộng

Shredded cabbage, onion, chili,
Vietnamese mint, roasted peanut

150

210 / 280
AVOCADO SALAD
Baby shrimps, arugula,
cucumber, Feta cheese,
green leaves, balsamic dressing
Xà lách trộn bơ, tôm, rau cải lông,
dưa leo, phô mai
210

SHARING PLATES
SALT AND PEPPER SQUID

WAGYU BEEF LA LOT

Fried squid rings

Grilled beef wrapped in		
betel leaf

Mực chiên muối tiêu
180

Thịt bò wagyu
thượng hạng gói lá lốt

SCALLOPS

350

Grilled Hokkaido scallops
in the shell, tomato salsa

BBQ BABY SQUID

Sò điệp Hokkaido nướng
sốt cà chua tươi

Green chili sauce,
Vietnamese mint

210

Mực trứng nướng mọi, 		
muối ớt xanh, rau răm

PANKO PRAWNS

340

Fried crumbed tiger prawns,
wasabi mayo
Tôm chiên xù, sốt mayo 		
mù tạt Nhật
310

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

MAIN COURSES
SEA SHACK PLATTER
Seasonal selection of seafood based on market availability
Hải sản tươi sống đánh bắt trong ngày và theo mùa
810 / 1,300
NORWEGIAN SALMON
Baked in aromatic crumbs, lemon butter sauce
Cá hồi Na Uy nướng gia vị, dùng kèm sốt bơ chanh
520
NASI GORENG
Indonesian fried rice, egg, prawn, chicken
Cơm chiên Indonesia, trứng, tôm, gà nướng
330
BAKED RED SNAPPER
Wrapped in banana leaf with Vietnamese spices, chili, ginger, 		
onion, coriander, grilled rice
Cá hồng ướp với gia Việt Nam nướng lá chuối, ớt, gừng, hành lá, cơm nướng
380
WAGYU STEAK FRITES
Roasted hand cut sweet potato, salad, Phu Quoc pepper sauce
Thịt bò thượng hạng, khoai lang nướng, xà lách trộn, sốt tiêu Phú Quốc
450
PHU QUOC MOUNTAIN CHICKEN
Rotisserie chicken, roasted vegetables
Gà đồi Phú Quốc, rau củ nướng
350
CRAB NOODLES
Wok-fried flower crab, egg noodles, green chili sauce, Vietnamese mint, onion
Mì trứng xào ghẹ hoa, sốt ớt xanh, rau răm, hành tây
450
CASHEW NUT CHICKEN
Stir-fried chicken, capsicum, onion, spring onion, cashew sauce
Gà xào hạt điều, ớt chuông, hành tây, hành lá
280
SEAFOOD WITH CHILI PASTE
Fried seafood, onion, asparagus, sweet basil, chili paste sauce
Hải sản chiên, hành tây, măng tây, húng quế ngọt, tương ớt
450

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

PIZZAS
MARGHERITA (V)
Tomato sauce, mozzarella, basil
Pizza sốt cà chua, phô mai, lá húng Ý
280
DIAVOLA
Spicy salami, tomato sauce, mozzarella
Pizza xúc xích cay, sốt cà chua, phô mai tươi
410
SALCICCIA
Italian sausage, gorgonzola, onion, tomato sauce, mozzarella
Pizza xúc xích Ý, phô mai Gorgonzola, hành tây, sốt cà chua
380
PHU QUOC SEAFOOD
Shrimps, calamari, baby octopus, crab meat, anchovy
Pizza hải sản: tôm, mực, bạch tuộc sữa, thịt cua, cá trích
480
RICOTTA E SPINACI
Spinach, ricotta cheese, tomato sauce, buffalo mozzarella
Pizza phô mai, rau chân vịt, phô mai sữa trâu tươi
380
PROSCIUTTO E FUNGHI
Mushroom, prosciutto, buffalo mozzarella, tomato sauce
Pizza nấm, thịt heo xông khói, phô mai tươi sữa trâu, sốt cà chua
380

PASTA
LOBSTER LINGUINI
Half lobster, Arrabiata sauce, parsley, extra virgin olive oil
Mì Ý tươi sợi dẹt sốt cà chua bi, tôm hùm, rau mùi tây, dầu oliu
610
BASIL PESTO LINGUINI
Italian basil pesto sauce, Parmigiano cheese
Mì Ý sốt húng quế, phô mai Parma
330
OCTOPUS LINGUINI
Stewed octopus, tomato sauce, garlic, extra virgin olive oil, chili, 		
parsley, white wine
Mì Ý sợi dẹt, bạch tuột hầm, cà chua, tỏi, ớt, mùi tây, dầu oliu, rượu trắng
330

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

SANDWICHES AND BURGERS
BEEF BURGER (ON A BUN OR IN A BOWL)
200g premium Australian beef patty, cornichons,			
lettuce, tomato, with or without cheddar cheese and bacon,
side salad, onion ring, French fries
Bơ-gơ bò Úc thượng hạng, dưa leo muối, cà chua; lựa chọn thêm
hoặc không thêm phô mai cheddar và thịt xông khói; dùng kèm
xà lách trộn, hành tây chiên giòn, khoai tây chiên
390
PHU QUOC CHICKEN WRAP
Grilled chicken, Romaine lettuce, Caesar dressing
Bánh mì kẹp thịt gà nướng, rau xà lách, sốt Caesar
270
VIETNAMESE CHICKEN
BBQ chicken, Vietnamese herbs, onion pickle
Bánh mì kẹp thịt gà, rau thơm, hành muối chua
250

SIDE DISH
French fries, steak cut fries, baked sweet potato, garlic potato, 		
grilled asparagus, wok-fried bok-choy, steamed vegetables, green salad
Khoai tây chiên, khoai chiên múi cau, khoai lang đút lò, khoai tây nướng tỏi,
măng tây nướng, cải thìa xào tỏi, rau củ hấp, xà lách trộn
90

DESSERTS
FLOURLESS BANANA
CHOCOLATE CAKE

SELECTION OF 			
HOMEMADE GELATO

Chocolate crèmeux, vanilla ice
cream, toasted coconut

Please ask for the daily selection
Các loại kem tự chọn theo ngày

Bánh chuối, sốt sô cô la, 		
kem vani, dừa vụn

70

110

FRUIT PLATTER

BRÛLÉE CHEESECAKE

Seasonal tropical fresh fruits
Trái cây theo mùa

Mango and mint salsa, 		
roasted macadamia

210

Bánh phô mai kem cháy, sốt xoài,
bạc hà tươi, hạt Macca nướng
110

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

