Salads & Starters
thai vermiceli salad

Steamed squid, lemongrass, basil,
sweet chili sauce
Gỏi miến mực cay Thái Lan
250 / 360

tuna tataki salad

Tuna tataki, quail eggs,
water chestnuts, olives, lettuce,
Dijon mustard vinaigrette dressing
Xà-lách cá ngừ đại dương,
trứng cút, củ mã thầy, ô-liu,
rau xà-lách, sốt mù-tạt
300 / 420

goat's cheese salad

summer green salad

Red lolo, rocket, radicchio,
fennel, red radish, sweetcorn,
pomegranate, chia seeds,
sliced almond, balsamic dressing
Xà-lách rau xanh, lolo tím,
rau rocket, củ thì là, củ cải đỏ,
bắp ngọt, quả lựu, hạt chia,
hạnh nhân cắt lát, sốt giấm đen
220 / 300

avocado salad

Baby shrimps, arugula,
cucumber, feta cheese,
green leaves, balsamic dressing
Xà-lách trộn bơ, tôm, rau cải long,
dưa leo, phô-mai, xà lách
280 / 380

Goat’s cheese, baby spinach,
red onion, sundried tomatoes,
pumpkin, Phu Quoc honey
mustard dressing

Xà-lách phô-mai dê, cải bó xôi,
hành tây tím, cà chua sấy, bí đỏ,
sốt mù-tạt, mật ong Phú Quốc
300 / 420

Sharing Plate

oysters

Six oysters grilled with
onion and butter or grilled with chili
and lemongrass sauce
Hàu nướng sốt
bơ hành hoặc sốt sả ớt
350

salt and pepper squid
Fried squid rings

Mực chiên muối tiêu
350

garlic prawns

Grilled garlic butter prawns with salad
Tôm nướng bơ tỏi với xà-lách
480

arrositicini of lamb
Ten mini skewers of
charcoal grilled lamb

10 xiên thịt cừu nướng than
380

young pork ribs

baby octopus

BBQ pork ribs, honey glaze,
Phu Quoc Pepper

Bạch tuộc sữa nướng sốt sa tế

Sườn heo nướng mật ong,
tiêu Phú Quốc

220

350

Grilled with chili saté sauce

scallops

Grilled Hokkaido scallops
in the shell, tomato salsa
Sò điệp Hokkaido nướng
sốt cà chua tươi
330

baby shrimps

Crispy fried, lemongrass, chili,
coriander
Tôm nhỏ chiên giòn,
sả ớt và ngò rí
220

garlic prawns
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
roasted spring chicken

Corn fed French spring chicken from the rotisserie, potato wedges, salad
Gà tơ nướng kiểu Pháp, dùng kèm khoai tây múi cau, tỏi và xà-lách
580

black angus rib eye

Charcoal grilled 350g rib eye steak, grilled asparagus, beef jus, salad
Sườn bò nướng, dùng kèm măng tây, sốt bò và xà-lách
1,300

grilled grouper

Capers and pomegranate salsa, fennel salad, roasted potato
Cá mú nướng, sốt bạch hoa và quả lựu,
dùng kèm xà-lách quả hồi và khoai tây nướng
580

grilled seafood platter

Baby octopus, prawn on lemongrass, Thai style grilled squid,
oysters, lobster (350g)
Dĩa hải sản nướng đặc biệt: Bạch tuộc sữa, tôm xiên sả,
mực trứng nướng kiểu Thái, hàu, 350g tôm hùm
Please choose two side dishes for the large platter
Vui lòng lựa chọn hai món ăn kèm cho phần hải sản lớn
760 / 1,260

norwegian salmon

Baked in aromatic crumbs, lemon butter sauce
Cá hồi Na Uy nướng gia vị, dùng kèm sốt bơ chanh
560

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
600

wok-fried egg noodles

Char-siu pork , bok choy, cabbage, carrot
Mì xào xá xíu, cải thìa, bắp cải, cà rốt
280

nasi goreng

Indonesian fried rice, eggs, prawn, chicken satay
Cơm chiên Indonesia, trứng, tôm, gà xiên nướng
280

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
lobster rolls

350g grilled Nha Trang lobster, micro herbs,
avocado, side salad, French fries
Bánh mì kẹp tôm hùm Nha Trang nướng, cải mầm, quả bơ,
dùng kèm xà-lách trộn, khoai tây chiên
720

beef burger (on a bun or in a bowl)

250g premium Australian beef patty, cornichons, lettuce, tomato,
with or without cheddar cheese and bacon, side salad, French fries
Bánh bơ-gơ bò Úc thượng hạng, dưa leo muối chua, xà-lách, cà chua;
lựa chọn thêm hoặc không thêm phô-mai cheddar và thịt xông khói;
dùng kèm xà-lách trộn, khoai tây chiên
430

fish sandwich

Fried battered barramundi, cornichons, lettuce, tomato,
tartar sauce, salad, French fries
Bánh bơ-gơ cá chẽm chiên giòn, dưa leo muối chua, rau xà-lách,
cà chua, sốt tartar; dùng kèm xà-lách trộn, khoai tây chiên
320

smashed avocado and sourdough bread
Garlic prawns, rocket, grilled asparagus

Bánh mì bột chua dùng kèm quả bơ nghiền, tôm nướng tỏi,
rau rocket, măng tây nướng
320

Side Dishes
French fries, baked potato, garlic potato, grilled asparagus,
wok-fried bok-choy, steamed vegetables, green salad
Khoai tây chiên, khoai tây đút lò, khoai tây nướng tỏi, măng tây nướng,
cải thìa xào tỏi, rau củ theo mùa hấp, xà-lách trộn
100
TRUFFLED STEAK CUT FRIES - 170
Khoai tây múi cau hương nấm truffle

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

Desserts

dessert of the day

Please ask for the daily dessert
Món tráng miệng trong ngày
200

blueberry cheesecake
Bánh phô-mai nướng việt quất
200

selection of homemade gelato
Please ask for the daily selection
Các loại kem tự chọn
70

fruit platter

Seasonal tropical fresh fruits
Trái cây theo mùa
190

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

