xà lách
260

pool
bar
món ăn nhẹ
110
140

190

190

Pizza sốt Cà Chua
Phô Mai (V)

210

260

Xà Lách Cobb Kiểu
“Nam Nghi” (GF)

Sốt cà chua, phô mai mozzarella,
húng quế tây

Gà, thịt heo xông khói, bắp, cà
chua bi, xà lách búp, hành tây,
phô mai gruyer & sốt kem rau mùi
200

Gỏi Cuốn Chay (V)

Xà Lách Caesar
Rau Romain Đà Lạt

Pizza Nấm (V)
320

295

Pizza Gà Thượng Hạng
Sốt cà chua, phô mai mozzarella,
thịt gà xé, nấm, atiso, ô liu đen

290

320

Nổi bật thêm với sự
lựa chọn của

tráng miệng

Bánh Cuộn Gà Cay

Bánh bột ngô Mê xi cô, ớt chuông, sốt me
280

Pizza Hải Sản Phú Quốc

Sốt cá cơm, thịt heo xông khói,
trứng luộc, bánh mì giòn

Bánh Mì Kẹp
Thịt gà tây xông khói, thịt heo xông khói,
trứng, phô mai, xà lách, cà chua, sốt mayonnaise, bánh mì ngũ cốc

Pizza Xúc Xích Ý
Sốt cà chua, phô mai mozzarella,
xúc xích Ý

320

Bánh Burger Bò Wagyu
Thịt bò băm Wagyu nướng, phô mai,
xà lách, cà chua, hành tây, dưa chua

Sốt cà chua, phô mai
mozzarella, nấm

Xà Lách Rau Xanh và
Rau Củ Kiểu Pháp (N) (V)
Hạt diêm mạch, hạt hướng dương,
dầu giấm chanh

220

260

Bánh Mì Thịt Nướng (N)
Chả lụa, pa-tê, thịt nguội, bánh mì, rau mùi,
ớt, sốt mayonnaise, dưa chua

490

Khoai môn, sả, gừng
60

260

Dầu giấm chanh dây, cà rốt,
dưa leo, rau thơm

Bánh Phồng Tôm
Khoai Tây Chiên
Kiểu Phú Quốc

Gỏi Bưởi Trộn Mực
Phú Quốc (GF)

bánh mì các loại

pizza

Sốt cà chua, phô mai mozzarella,
tôm, mực, thịt cua, rau ngò tây

Bánh Mì Chay (V)

Cà chua, phô mai tươi, sốt ô liu, bánh mì Ý
Bánh mì kẹp sẽ được phục vụ cùng với
khoai tây chiên và xà lách

Dùng kèm xốt tắc ngào tỏi

Cánh Gà Chiên Giòn
Sốt Mayonnaise chanh dây

Mực Chiên Giòn
Nước mắm me

110

•

Ức gà nướng

110

•

Cá hồi xông khói

160

•

Tôm sú

Đơn vị tính 1.000VND và giá chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT

60

/ viên

Kem Viên (GF)
Kem vị vani, sôcôla
hoặc dâu

Kem Đá (GF)
Vị chanh, xoài, dừa

138

Trái Cây Đĩa (GF)

138

Kem Que Của Ngày

pool
bar
menu

pizza

salads

260 Margherita (V)

260 Phu Quoc Calamari &

Plum tomato sauce, mozzarella
cheese, basil

Pomelo Salad (GF)
Passion fruit dressing, carrot,
cucumber, local herbs

260 Funghi (V)

Plum tomato sauce, mozzarella
cheese, mushrooms

260 “Nam Nghi” Cobb

small bites
110 Seasoned Shrimp

Crackers

140 Phu Quoc Dirty Fries

Salad (GF)
Chicken, bacon, corn, cherry
tomatoes, iceberg lettuce, onion,
Gruyère cheese & ranch dressing

295 Diavola

Plum tomato sauce, mozzarella
cheese, pepperoni sausage

200 Garden Greens and

Shaved Crudites (N) (V)

320 Chicken Supreme

Plum tomato sauce, mozzarella
cheese, pulled chicken, mushrooms,
artichokes, black olives

Organic quinoa, sunflower seeds,
lemon vinaigrette

Taro, lemongrass & ginger

60 Fresh Vegetable Spring

Roll (V)

Kalamansi aioli
190 Twice Cooked Chicken

Wings
Passion fruit mayonnaise
190 Crispy Squid

220 Dalat’s Romaine “Caesar”

Plum tomato sauce, mozzarella
cheese, prawns, squid, crab meat,
parsley

110 •

Smoked salmon

160 •

Tiger prawns

Tamarind fish sauce

Unit price VND1.000 and all prices are subject to 5% service charge and 10% VAT

Grilled Pork (N)
Meatloaf, pate, ham, local baguette,
herbs, chili, mayonnaise,
pickled vegetables
490 Wagyu Beef Burger

Grilled beef patty, cheese, lettuce,
tomato, onion, pickle

320 Club Sandwich

Smoked turkey, bacon, eggs, cheese,
lettuce, tomatoes, mayonnaise
multigrain loaf

290 Phu Quoc Spiced Chicken Wrap

Bell pepper, tamarind, tortilla wrap

280 Vegetarian (V)

Fresh tomatoes, buffalo mozzarella,
olive tapenade, focaccia
Sandwiches are served with French fries & salad

Enhance with your
choice of
Grilled chicken breast

210 Vietnamese Baguette with

320 Phu Quoc Seafood

Anchovy dressing, bacon, soft
boiled egg, dough croutons

110 •

banh mi
& sandwiches

60
/ scoop

Ice Cream (GF)
Choice of vanilla, chocolate
or strawberry
Sorbet (GF)
Choice of lime, mango or coconut

sweets
138 Fresh Tropical Fruit (GF)
138 Homemade Popsicle of The Day

