APPETIZER / MÓN KHAI VỊ
Opera Caesar salad (Chicken or Salmon) with bacon, croutons & parmesan

260,000

Smoked salmon salad

290,000

Sa lát Hoàng Đế (Gà hoặc Cá hồi) với thịt xông khói, bánh mì giòn, và phô mai
with rocket leaves, caper flower & parmesan

Sa lát cá hồi Na Uy xông khói với rau rocket, bạch hoa và phô mai

SOUP / MÓN SÚP
Fresh mushroom soup with truffle oil

150,000

Lobster bisque with crab meat

190,000

Súp nấm tươi với dầu nấm Ý

Súp tôm hùm với thịt cua biển

MAIN COURSE / MÓN CHÍNH
Fish and Chips battered seabass

300,000

with tartar sauce and fries

Cá vược tẩm bột chiên với sốt tartar và khoai tây chiên

310,000

Mussels with “Phở” flavor and fries

Vẹm xanh hấp vị Phở và khoai tây chiên

The dish captures the true essence of traditional Vietnamese and French touch.
Món ăn là sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Việt Nam và niềm tự hào của ẩm thực Pháp

Pan-seared Norwegian salmon

410,000

served with saffron sauce & turn vegetables

Cá hồi Na uy nướng phục vụ kèm sốt hoa nghệ tây và rau củ trần

Seafood Marseille Bouillabaisse

510,000

served with cheese gratinner

Hải sản nấu kiểu Pháp phục vụ kèm phô mai chảy

620,000

Grilled Australian beef tenderloin (200g)
served with green pepper sauce, fries & grilled vegetables

Thăn bò Úc nướng (200g) phục vụ kèm sốt tiêu xanh, khoai tây chiên và rau củ nướng

Grilled lamb chop (230g) served with fresh rosemary sauce, fries & grilled vegetables

720,000

Grilled Australian beef Rossini with foie-gras

850,000

Sườn cừu nướng (230 g) phục vụ kèm sốt hương thảo, khoai tây chiên và rau củ nướng
served with cepes mushroom sauce & grilled vegetables

Thăn bò Úc nướng gan ngỗng phục vụ kèm sốt nấm và rau củ nướng

PASTA / MÓN MỲ Ý
Your choice of Spaghetti or Penne & sauces
Lựa chọn Mì sợi hoặc Mì ống và sốt

Arrabiata

capsicum, garlic, onion, olives with tomato sauce

210,000

Sốt cà chua rau củ

Bolognese minced beef with tomato sauce

240,000

Carbonara smoked lardon with cream

260,000

Sốt cà chua bò băm

Sốt kem thịt xông khói

DESSERTS / MÓN TRÁNG MIỆNG
175,000

Classic mille feuille
Bánh ngọt Pháp vị vani

190,000

Chocolate Mont Blanc
Bánh ngọt vị sô cô la

250,000

Cheese platter (4 kinds) with nuts, dried fruits & crackers
Đĩa phô mai tổng hợp (4 loại) với các loại hạt, hoa quả khô và bánh

Prices quoted in Vietnam Dong, subject to 5% service charge and 8% VAT. Giá thực đơn tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 8% thuế GTGT
Signature
Món đặc biệt

Sustainable
An toàn với môi trường

Low-calories
Ít calo

Contain pork
Món có thịt heo

Vegan
Món chay

Spicy
Món cay

Seasonal
Món theo mùa

Inspired by Her
Gợi ý cho Phái đẹp

