APPETIZER / MÓN KHAI VỊ
Deep fried Hanoian spring rolls (6 pcs)

160,000

Fresh rolls with prawn & mango (4 pcs)

180,000

Crispy vegetable salad with seafood & herbs

210,000

Nem rán Hà Nội (6 cái)

Nem tươi cuốn tôm và xoài (4 cái)

Nộm Tiến Vua với hải sản và rau thơm

SOUP / MÓN SÚP
Hanoian “Phở”

150,000

your choice of Beef or Chicken

Phở Hà Nội, lựa chọn Bò hoặc Gà

Seafood soup with asparagus

190,000

Bird nest soup with crab meat

510,000

Súp hải sản với măng tây

Súp yến với thịt cua biển

MEAT / MÓN THỊT
Hue fresh rolls "Nem lui" with grilled pork, noodles and herbs

240,000

Grilled chicken leg with lime leaves

250,000

Wok fried duck breast with local basil & peanuts

295,000

Grilled beef tenderloin with lemongrass & chili

415,000

Nem lụi Huế

Đùi gà nướng lá chanh
Lườn vịt xào húng quế

Thăn bò nướng sả ớt

SEAFOOD / HẢI SẢN
Wok fried seafood with spicy sauce

315,000

Grilled cuttlefish with fresh coconut & green chili sauce

345,000

Grilled “Tầm” fish with galangal

420,000

Grilled giant prawn with fish sauce, garlic & honey

475,000

Hải sản xào sốt ớt

Mực mai nướng dừa tươi và sốt ớt xanh
Cá Tầm nướng giềng

Tôm sú nướng mắm tỏi và mật ong

TRADITIONAL / MÓN TRUYỀN THỐNG
Imperial fried rice with pork terrine, prawn & pickles

220,000

Wok fried egg noodle

250,000

Cơm chiên Hoàng Bào

your choice of Beef or Seafood

Mì trứng xào, lựa chọn Bò hoặc Hải sản

Hanoian “Bún chả” with grilled pork & fried crab rolls

260,000

Bún chả Hà Nội với nem cua biển

DESSERTS / MÓN TRÁNG MIỆNG
Fresh fruit platter

120,000

Quy Linh pudding with condense milk & fruit salsa

120,000

Crème brulée with lemongrass flavor

150,000

Hoa quả tươi theo mùa
Thạch Quy Linh với sữa đặc và hoa quả

Kem cháy vị sả

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

