SA LA DS AND APPETIZERS

EDAMAME					

S EL EC T IO N O F S A S HIM I A ND S U SHI

100

Boiled young soybean pods
Đậu nành Nhật luộc

IKURA OROSHI					

220

Minced white radish topped with Japanese marinated salmon roe
Trứng cá hồi Nhật Bản và củ cải trắng mài

SHAKE SALAD 					

280

Fresh salmon cubes, mixed leaves, salmon roe, wafu dressing
Gỏi cá hồi tươi, rau xà lách non các loại trứng cá hồi 		
và sốt tương kiểu Nhật

NASU OROSHI					

180

				

180

250

California sushi rolls
Sushi cơm cuộn cá hồi, bơ sáp và trứng

ABURI SHAKE ROLL 				

600

220

Salmon sushi roll, salmon roe
Cơm cuộn cá hồi tươi và trứng cá hồi

220

TEKKA MAKI					

220

Tuna with sushi rice, shredded seaweed
Cơm cuộn cá ngừ tươi, rong biển

SASHIMI
SASHIMI MORIAWASE OMAKASE		

820

Chef’s recommended special assorted sashimi
Sashimi thập cẩm đặc biệt

TEMPURA

SASHIMI MORIAWASE UME			
360

Battered fried shrimp
Tôm tẩm bột chiên giòn và nước chấm dùng kèm

YASAI TEMPURA (V)				

250

Japanese sushi rolls
Sushi cơm cuộn thập cẩm

Chef’s recommended special assorted sushi rolls
Sushi cơm cuộn thập cẩm đặc biệt

Soybean soup, clams, tofu, green onions, seaweed
Canh tương với nghêu Phú Quốc, rong biển, hành lá và đậu hũ

EBI TEMPURA					

460

Chef’s recommended special assorted nigiri sushi
Sushi thập cẩm phần đặc biệt

MORIAWASE OMAKASE			

SOUP

ASARI MISO SHIRU				

NIGIRI MORIAWASE OMAKASE		

CALIFORNIA MAKI				

Crispy pan-fried Japanese pork and vegetable dumplings
Hoành thánh chiên kiểu Nhật Bản nhân thịt heo và rau củ

320

Assorted nigiri sushi (3 types)
Sushi thập cẩm phần nhỏ (3 loại)

MAKI ROLL
FUTOMAKI					

Braised eggplant with soy sauce and shredded radish
Cà tím hầm nước tương với củ cải trắng bào

GYOZA		

NIGIRI
NIGIRI MORIAWASE UME			

520

Special assorted sashimi (3 types)
Sashimi thập cẩm phần nhỏ (3 loại)

220

Lightly battered vegetables with tempura sauce
Rau củ tẩm bột chiên giòn

TEMPURA MORIAWASE 			

380

Battered seafood, sweet potatoes, carrots, zucchini, onions
Hải sản tẩm bột chiên giòn, khoai lang, cà rốt, hành tây và nước
chấm dùng kèm

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

NO O DL ES

YAKI UDON					

420

Stir-fried udon with a choice of shrimp, beef, chicken 		
or a combination of all three
Mì udon xào: chọn tôm, bò, gà hoặc thập cẩm

SHOYU RAMEN				

420

Hotpot udon with cabbage, mushroom, egg, fish cake		
and prawn tempura
Lẩu mì udon với bắp cải ,nấm,trứng ,chả cá và tôm chiên giòn

380

Ramen in a soy sauce broth with char-siu pork and egg
Mì Ramen thịt xá xíu, trứng gà, nước dùng xương và xì dầu

MISO RAMEN 					

NABEYAKI UDON 				

NARUTO UDON 				

380

Udon with fish cake
Mì udon với chả cá

380

Ramen in a miso broth with char-siu pork and egg
Mì Ramen thịt xá xíu, trứng gà, nước dùng xương và tương miso

R IC E

OYAKO DON					

340

Chicken and egg rice bowl
Cơm thố gà và trứng kiểu Nhật Bản

GYU DON					

340

Tempura and vegetables rice bowl
Cơm thố tôm chiên giòn

420

SHAKE IKURA DON				

490

Mixed rice bowl with fresh salmon, salmon roe, shredded seaweed,
pickled ginger, wasabi
Cơm thố trộn dùng kèm với cá hồi sống, trứng cá hồi, rong biển,
gừng muối, mù tạc xanh

Beef and egg rice bowl
Cơm thố thịt bò kiểu Nhật Bản

UNAGI DON					

TEN DON					

Grilled eel rice bowl
Cơm thố lươn Nhật nướng

BUTA NANKOTSU MÍSO KAKU-NI		

340

340

Braised pork rib with light soy sauce, bok choy, steamed rice
Sườn heo hầm nước tương ngọt, cải thìa, cơm trắng

DES S ER T S

ADZUKI & MATCHA MOUSSE			

190

Sticky orange biscuit, mango sauce
Bánh kem sữa trà xanh dùng kèm bánh qui hương cam, sốt xoài

VALRHONA CHOCOLATE SPHERE		

190

Served with forest berries
Trái cây theo mùa dùng kèm dâu rừng

190

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

JAPANESE CHEESECAKE			

SEASONAL FRUIT PLATE			

HOMEMADE ITALIAN GELATO		

70

Please ask for the daily selection
Các loại kem Ý tự chọn

190

With sweet cherry cinnamon compote
Bánh phô-mai Nhật bản, trái anh đào hầm hương quế chi
Đồ chay - Vegetarian (V)
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