
Price quoted in (,000) VND, subject to 5% service charge and 10% VAT
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 VND 70 / 1 scoop
VND 130 / 2 scoops

Price quoted in (,000) VND, subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá tính bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế GTGT

 

SWEET CORNER
Các món ngọt

 
 

FROM THE GARDEN  
 Các món xa lát

 

 

 
 

SNACKS BY THE POOL  
Các món ăn nhẹ 

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Quý khách vui lòng chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp có dị ứng 
với bất kỳ loại thực phẩm nào với nhân viên nhà hàng khi đặt bàn ăn. Xin cảm ơn!

To assist you in avoiding any allergic reactions you may be prone to, 
please let us know should you have any food allergies on your arrival to the restaurant.

Vegetarian optionVegetarian option

Classic Ceasar: Anchovy, croûtons, Parmesan 230
Xa lát Ceasar
với cá cơm, bánh mì giòn, phô mai Pác mơ san 
With bacon bites - Với thịt hun khói  240
With grilled chicken - Với gà nướng  250
With steamed prawn - Với tôm hấp 250
With spices cured salmon - Với cá hồi ướp gia vị  260

Marinated tomatoes 
Bocconcini, olive, basil, grissini
Cà chua ướp: bocconcini, ô liu, lá húng, bánh mì que 

Grilled Mediterranean vegetables
Goat cheese, spring onion, balsamic reduction  
Rau nướng kiểu Địa Trung Hải: phô mai sữa dê, hành xanh, xốt Balsamic

Smoked duck salad: asparagus, quail egg, 
red onion, crouton, mustard dressing   
Vịt hun khói: măng tây, trứng chim cút, hành tím, bánh mì giòn, xốt mù tạt 

Cold cut platter  350
Paté, rillettes, dry sausage, ham, pickles
Đĩa thịt nguội các loại: pa tê, rilét, xúc xích khô, giăm bông, quả muối
 

Black Angus beef sliders: bacon, Emmental, tomato 390
Thịt bò Angus băm nướng: thịt hun khói, phô mai Emmental, cà chua  

Finger croque monsieur: ham, Emmental, nutmeg  200
Bánh mì kẹp nướng nhỏ: giăm bông, phô mai Emmental, nutmeg 

Finger croque truffle: Parma ham, Mozzarella, truffle    300
Bánh mì kẹp nướng nhỏ với nấm củ 
Giăm bông Pác mơ, phô mai Mozzarella, nấm củ  

Dim Sum: steamed and fried, soy sauce and chili  350
Món điểm tâm Dim sum: hấp và rán, xốt xì dầu ớt  

Fish and Chips: sea bass, french fries, tartar sauce   350
Cá tẩm bột rán giòn với khoai tây chiên: cá vược, khoai tây chiên, xốt tác ta 

Veggie sticks: crudités, yogurt, coriander dip  200
Rau chẻ que: rau tươi, rau luộc, xốt sữa chua rau mùi  

Japanese collection: sashimi, sushi, maki 390
Các món ăn Nhật bản: gỏi cá sashimi, cơm cuộn sushi, maki 

Crispy calamari: tartar sauce   300
Mực chiên giòn: xốt tarta 

Prawn tempuras: sweet chili sauce   300
Tôm tẩm bột tempura chiên: xốt ớt ngọt  

Hanoi spring rolls: fresh, deep fried or mixed 275
Nem Hà nội: cuốn, rán hoặc cả hai 

Chicken fingers: curry mayonnaise   300
Thịt gà tảm bột chiên giòn: xốt mayonnaise vị ca ri 

Bacon & Cheddar croquettes: herbs mayonnaise 250
Khoai tây trộn thịt hun khói và phô mai Cheddar chiên
Xốt mayonnaise rau gia vị

Pissaladière 250
Confit onion, anchovy, black olive 
Bánh pizza hành: hành tây om nhừ, cá cơm, ô liu đen  

Tian feuillette  250 
Eggplant, zucchini, tomato, pesto 
Bánh rau xếp lớp: cà tím, bí tây, cà chua, xốt húng tỏi 

Salmon quiche  300
Cream, dill, red onion 
Bánh quiche cá hồi: kem, thì là, hành tím 

Parma Ham: tomato sauce, bocconcini, arugula, pesto   250
Bánh Giăm bông Pác mơ
Xốt cà chua, bocconcini, rau rốc két, xốt húng tỏi 

Vegetarian quiche: carrot, leek, celery  220
Bánh quiche chay: cà rốt, tỏi tây, cần tây 

Quiche Lorraine: bacon, onion, Gruyère 250
Bánh Quiche Lorraine: thịt hun khói, hành tây, phô mai Gruyère 

Metropole pie: artichoke, goat cheese, oregano  280
Bánh nướng Metropole: ac ti sô, phô mai sữa dê, lá thơm oregano 

Café liégois    260
Coffee ice cream, coffee granité, Mascarpone cream, speculos 
Top up with espresso and milk foam 
Cà phê liegois: Kem cà phê, kem đá lạnh vị cà phê, kem phô mai 
Mascarpone, bánh quy giòn, expresso và sữa đánh bông

Mini tart: lemon, chocolate, fruit  220
Bánh tác nhỏ: chanh, sô cô la, hoa quả 

Macaron plate: 6 flavors  220
Bánh macaron: với 6 hương vị 

Seasonal slice fruits: lime juice, salt, chili 195
Hoa quả tươi thái lát: chanh, muối, ớt 

Grand coffee: coffee, chocolate, macaroon, mignardises 250
Cà phê lớn: cà phê, sô cô la, bánh macaron, bánh ngọt nhỏ

Caramelized banana tart: vanilla mousseline, grilled almond 220
Bánh tác chuối caramen: kem mousseline va ni, hạnh nhân nướng

Mango lover: mango, juice, sorbet, fresh, tapioca 250
Món xoài: xoài tươi, nước xoài, kem thanh vị xoài, trân châu 

Tiramisu in jar: Mascarpone, lady finger, cocoa, coffee 250
Tiramisu trong hũ thuỷ tinh
Phô mai Mascarpone, bánh săm pa, ca cao, cà phê 

Pastry of the day  220
Bánh ngọt trong ngày 

FLATBREADS & PIES 
Bánh mì vuông và bánh nướng

HOMEMADE ICE CREAM

VND VND

SALAD SHAKER 
Xa lát trộn

VND260 

Chef salad 
White ham, Emmental, hardboiled egg, croutons, lettuce 
Xa lát của Bếp trưởng
Giăm bông trắng, Emmental, trứng luộc, bánh mì giòn, xà lách 

Salad Bo
Beef, lemongrass, lettuce, herbs, soy bean, vermicelli, fish sauce 
Xa lát Bún bò: thịt bò, sả, xà lách, rau gia vị, giá đỗ, bún, nước mắm 

Nordique 
Smoked salmon, hard boiled quail egg, red onion, cucumber, dill, lemon dressing
Xa lát Nordique 
Cá hồi hun khói, trứng chim cút luộc, hành tím, dưa chuột, thì là, xốt chanh 

Các món kem làm tại khách sạn

Medium / Xuất nhỡ  260
Large / Xuất lớn       300

Medium / Xuất nhỡ  260
Large / Xuất lớn       300

Medium / Xuất nhỡ  260
Large / Xuất lớn       300


