SALAD AND APPERTIZER

POMELO SALAD				

280

VIETNAMESE COMBINATION PLATTER

Phu Quoc sweet pomelo, marinated dried beef, young coconut, mint
leaves, toasted sesame seeds, Phu Quoc premium fish sauce with chili
Gỏi bưởi khô bò với bưởi ngọt Phú Quốc, dừa non, húng lủi, mè rang,
nước mắm ớt Phú Quốc

Deep fried prawns spring rolls, fresh rice noodle rolls, 		
prawn salad with green mango
Khai vị tổng hợp gồm nem tôm Phượng Hoàng chiên,		
phở cuốn tôm và gỏi cuốn với xoài xanh

GREEN MANGO & PRAWN SALAD		

PHU QUOC BAKED GAROUPA			

289

Green mango, tiger prawns, shallots, peanuts, Phu Quoc premium
fish sauce dressing
Gỏi xoài tôm sú, hành phi, nước mắm Phú Quốc 			
chua ngọt, đậu phộng

ORGANIC GREEN SALAD (V)			

240

295

Crispy squid with garlic, chili, salt and fresh herbs aromatic coating
Mực Phú Quốc chiên giòn, xóc muối, tỏi, ớt dùng kèm rau thơm

COCONUT PALM HEART SALAD		

300

Fresh coconut palm hearts with pork, scampi, Vietnamese herbs
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt dùng kèm rau thơm

SOUTHERN STYLE BEEF SALAD 		

BEEF ROLLS WITH MUSTARD LEAVES		

250

380

Beef tenderloin rolls in mustard leaves, Vietnamese herbs, 		
green banana, pineapple, star fruit, wasabi soya sauce
Bò cuốn cải bẹ xanh dùng kèm các loại rau thơm, chuối xanh,
dứa, khế và nước chấm

SOUTHERN STYLE PANCAKE 			

280

Southern style pancakes with prawn, sliced pork, onion, 		
mushroom, nuts, sweet and sour fish sauce
Bánh xèo kiểu Miền Nam nhân tôm, thịt heo, hành, nấm, 		
đậu phộng dùng kèm nước mắm chua ngọt

PHU QUOC ANCHOVY				

Southern style beef salad with tropical fruits and Vietnamese herbs
Gỏi bò bóp thấu Nam Bộ, trái cây dùng kèm rau thơm

HANOI SPECIAL SPRING ROLLS		

280

Phu Quoc baked Garoupa wrapped in banana leaves, fresh rice
noodles, mixed herbs, tropical fruits
Cá song cuốn lá chuối nướng dùng kèm rau thơm, bún và hoa quả

Lettuce, aromatic leaves, soft boiled egg, vinaigrette
Xà lách hữu cơ trộn dầu giấm và trứng luộc

PHU QUOC SQUID				

350

380

Fresh Phu Quoc anchovies with lime, herbs, onion, 		
tropical fruit, rice paper, grated coconut, sweet and sour fish sauce
Đặc sản Phú Quốc: Gỏi cá Trích, rau thơm, hành tây, hoa quả,
dừa vụn dùng kèm bánh đa và nước nắm chua ngọt

295

Deep fried prawn spring rolls with herbs and sweet chili sauce
Nem tôm chiên Phượng Hoàng dùng kèm tương ớt ngọt

FRESH RICE NOODLE ROLLS WITH PRAWN

295

Fresh rice noodle rolls with prawn, Vietnamese herbs and air dried
shredded pork served with Phu Quoc sweet and sour fish sauce
Phở cuốn tôm, rau thơm, chà bông dùng kèm với nước mắm Phú
Quốc chua ngọt

SOUP

VIETNAMESE SWEET
AND SOUR SEAFOOD SOUP

280

Southern style sweet and sour seafood soup
with okra, tomato and pineapple
Canh chua hải sản miền Nam, đậu bắp, 		
cà chua, thơm

ASPARAGUS AND
CRAB MEAT SOUP
Asparagus and crab meat soup,
assorted seafood, egg
Súp thịt cua, măng tây, hải sản

250

HANOI CRAB AND
250
SHREDDED CHICKEN SOUP
Crab meat soup, shredded chicken,
mushrooms
Súp thịt cua, gà xé, nấm hương

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

MAIN COURSE

BEEF TENDERLOIN STEAK			

750

Marinated grilled beef tenderloin, lemongrass pepper sauce, 		
bamboo rice, watercress and herb salad
Thăn bò nướng sốt xả, tiêu đen dùng kèm cơm ống tre, 		
cải xoong và rau thơm

SEA SCALLOPS					

550

Sauteéd asparagus with sea scallops, steamed rice
Măng tây xào sò điệp dùng kèm cơm trắng

GRILLED JUMBO PRAWNS			

BEEF LUK LAK					

750

Wok-fried beef, capsicum, onion, steamed rice, bok choy
Bò lúc lắc dùng kèm cơm trắng, cải thìa

SOUTHERN STYLE BEEF SHANK		

450

Southern style braised beef shank, Vietnamese baguette
Bò kho Nam Bộ dùng kèm bánh mì

WOK FRIED PHU QUOC CHICKEN		

450

450

Phu Quoc jumbo prawns in butter garlic sauce, 			
grilled rice ball and bok choy
Tôm sú biển nướng bơ tỏi ăn kèm cơm nắm nướng và rau tần ô

ASSORTED SKEWERS				

350

Assorted Vietnamese skewers - chicken satay, lemongrass pork
and prawns - served with steamed rice and watercress and 		
mixed herbs salad
Thịt xiên nướng tổng hợp gồm: gà xiên nướng sate, thịt lợn xiên,
tôm xiên nướng dùng kèm với cơm, cải xoong, rau thơm

Stir-fried Phu Quoc mountain chicken, lemongrass, chili
Gà đồi Phú Quốc xào xả ớt

GRILLED BAMBOO CHICKEN			

450

NOODLES

Bamboo grilled Phu Quoc chicken with bamboo rice
Gà đồi Phú Quốc nướng ống tre dùng kèm cơm lam

ANCHOVIES WITH SESAME			

400

Deep fried Phu Quoc anchovies, sesame seeds, watercress, 		
mixed herbs salad, chili sauce
Cá trích tẩm mè chiên giòn, cải xoong, rau thơm và sốt ớt

STEAMED GROUPER				

550

Steamed grouper fillet with soya sauce, steamed rice, bok choy
Cá mú hấp xì dầu dùng kèm cơm trắng, cải thìa

GRILLED SALMON				

550

Grilled salmon wrapped in pandan leaf, bamboo rice,
watercress, mixed herbs salad
Cá hồi cuốn lá dứa đút lò dùng kèm cơm ống tre, cải xoong và rau thơm

PHU QUOC SQUID WITH ROE			

350

Wok fried Phu Quoc squid with roe, fish sauce, 			
bamboo rice, watercress, herbs salad
Mực trứng chiên nước mắm dùng kèm với cơm ống tre,		
cải xoong và rau thơm

PHU QUOC SEAFOOD SELECTION 		

280

Pho with beef or chicken, lemon, spring onion, coriander, Hanoi chili sauce
Phở bò hoặc phở gà và gia vị dùng kèm

HANOI STYLE BUN CHA 			

295

Hanoi fresh rice noodles, chargrilled pork patties, sliced pork belly,
Vietnamese herbs, sweet and sour fish sauce
Bún chả Hà Nội dùng kèm rau thơm và nước mắm chua ngọt

CRISPY OR WET BEEF RICE NOODLES

330

Hanoi fried crispy or wet rice noodles, sauteed beef, vegetables
Phở xào giòn hoặc xào mềm với thịt bò kiểu Hà Nội

WOK FRIED GLASS NOODLES			
WITH CRAB & PRAWN

350

Stir fried glass noodles with crab meat, prawns, black fungus,
vegetables and laksa leaves
Miến xào cua, tôm, mộc nhĩ và rau răm

1,650

A basket of grilled or steamed Phu Quoc seafood including lobster,
prawns, clams, squid, scallops, squid with roe, shellfish and		
sea snails, served with condiments
Hải sản Phú Quốc hấp gồm: tôm hùm, tôm sú, ngao, mực, sò điệp,
mực trứng, sò dẹo, ốc mỡ

PHU QUOC PAN-FRIED MACKEREL 		

NORTHERN PHO				

450

SAIGON STYLE HU TIEU NOODLE SOUP

290

Saigon style rice vermicelli with pork, prawns, quail eggs, 		
chives, bean sprouts and clear pork broth
Hủ tiếu kiểu Sài Gòn với thịt heo, tôm, trứng cút, hẹ, giá đỗ

WOK-FRIED SEAFOOD NOODLES		

290

Assorted seafood and vegetables
Mì xào hải sản

Phu Quoc pan-fried mackerel with tomato and dill sauce, steamed rice
Cá thu chiên sốt cà chua, thì là dùng kèm cơm trắng
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

RICE & BROTHS

BEEF CLAY POT RICE

390

SEAFOOD FRIED RICE

Beef fried rice, green mustard leaves,		
pickles, fried shallots
Cơm chiên dưa bò, hành phi

Seafood fried rice, lotus, vegetables,
spring onion
Cơm chiên hải sản với hạt sen và rau

SAIGON STYLE		
BROKEN RICE WITH 		
CHARGRILLED PORK CHOP

CRAB MEAT FRIED RICE

290

Saigon style broken rice, 		
chargrilled pork chop, fried egg, pickle,
sweet and sour fish sauce, onion
Cơm tấm Sài Gòn, sườn nướng, trứng chiên
dùng kèm dưa chua, nước mắm chua ngọt,
mỡ hành

320

220

Clear broth with shrimp and luffa
Canh tôm nấu với mồng tơi, mướp

320

Fried jasmine rice, 				
Phu Quoc blue crab meat and onion
Cơm chiên ghẹ Phú Quốc, hành tây

HOT AND SOUR
CLAM SOUP

CLEAR BROTH WITH
SHRIMP & LUFFA

STEAMED RICE 100
Cơm trắng

220

Hot and sour Phu Quoc clam soup, tomato,
pineapple, okra, Vietnamese herbs
Canh ngao chua cay với cà chua, dứa, 		
đậu bắp và rau thơm

VEGETABLES

BOILED OR WOK FRIED MORNING GLORY

220

Boiled or wok fried morning glory with garlic and chili
Rau muống luộc hoặc xào với tỏi, ớt

WOK FRIED SEASONAL VEGETABLES		

VIETNAMESE FRIED EGG			

220

Fried egg with minced pork, spring onion, fish sauce
Trứng đúc thịt với hành hoa

220

Wok fried seasonal vegetables with garlic oyster sauce
Rau theo mùa xào với tỏi và dầu hào

BRAISED TOFU 				

220

Braised tofu with mushrooms on brocoli and bok choy
Đậu phụ hầm nấm với hoa lơ xanh và cải chíp

DESSERTS

COCONUT CARAMEL PUDDING

190

Ginger, saffron, fruit salad and cream
Bánh kem flan hương hoa nghệ tây và vị gừng, dùng kèm trái cây
và kem tươi

FERMENTED BLACK STICKY RICE		

190

Black sticky rice, yoghurt pudding, fresh fruit in young coconut shell
Sữa chua nếp cẩm dùng kèm trái cây trong trái dừa

SWEET LOTUS SOUP			

SEASONAL FRUIT				

220

Selection of seasonal fruits
Trái cây theo mùa

HOMEMADE ITALIAN GELATO		

70

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

190

White fungus lotus seeds, Phu Quoc forest honey
Chè hạt sen tuyết nhĩ, mật ong rừng Phú Quốc
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