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Vegetarian         Gluten free         Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT

Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

Foie Gras terrine with smoked pineapple puree, 
mango and pineapple salsa                           
Pate gan vịt nhập, thơm hun khói nghiền, 
xoài và thơm trộn kiểu salsa

Black pudding, scallop and apple spring roll 
with curry spiced mayonnaise
Chả giò nhân dồi heo, sò điệp, táo với xốt mayonnaise cà ri cay

Crab bruschetta, shizo mayonnaise and citrus                                                                                                                                         
Bánh mì thịt cua, xốt tía tô mayonnaise và quả chua     

Cantelope melon with Parma ham    
Dưa lưới với thịt đùi heo muối

Sliced kelp and cured Norwegian Fjord salmon 
with granary bread, lemon and sea salt dill butter                             
Cá hồi tẩm thái mỏng, bánh mì ngũ cốc, chanh và bơ muối thì là

279,000

79,000

189,000

189,000

299,000

79,000

59,000

79,000

99,000

Wagyu slider with Brie de Meaux and truffle 
mayonnaise on a light crisp mixed seed bun
Bánh mì các loại hạt nướng, thịt bò thượng 
hạng nướng, phô mai sữa, xốt nấm mayonnaise

Mini veal burger, nutmeg spiced spinach,
Mornay sauce, brioche sesame seed bun
Bánh mì brioche mè kẹp nhân thịt bê,
cải bó xôi cay nhục đậu khấu, xốt Mornay

Wagyu slider with crispy onion ring, sharp 
Cheddar and Béarnaise sauce
Bánh mì kẹp thịt bò Wagyu với hành tây chiên giòn,
phô mai Cheddar và xốt Béarnaise

Mini butter poached lobster brioche roll 
with Saigon cocktail sauce
Tôm hùm chần bơ cuộn và xốt cocktail kiểu Sài Gòn

LUNCH MENU FROM 10:30 TO 15:30

Slider Collection



Vegetarian         Gluten free         Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT

Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

Selection of sliced cold cuts with ciabatta, herb flavoured butter & extra virgin olive oil
Thịt nguội thái mỏng các loại dùng kèm bánh mì ciabatta, bơ lá mùi với dầu ô liu

509,000

599,000

519,000

A selection of cold cuts with salami, Parma ham, 
mortadella and speck ham
Thịt nguội các loại xúc xích Ý, thịt đùi heo muối, 
thịt nguội Mortadella, giăm bông đùi heo

Assorted cold cuts with salami, Parma ham, mortadella, 
speck ham, Brie and Cheddar cheese
Thịt nguội các loại với xúc xích Ý, thịt đùi heo muối, thịt nguội 
Mortadella, giăm bông đùi heo, phô mai Brie và Cheddar

Selection of international cheeses 
with assorted condiments and a bakery basket
Sự lựa chọn các loại phô mai với những thành phần ăn kèm 
và một giỏ bánh mì

389,000

409,000

389,000

389,000

Salami
Xúc xích Ý
Parma ham
Thịt đùi heo muối
Mortadella
Thịt nguội Mortadella
Speck ham
Giăm bông đùi heo

Soup Of The Day

Foie Gras terrine with smoked pineapple puree, 
mango and pineapple salsa                           
Pate gan vịt nhập, thơm hun khói nghiền, 
xoài và thơm trộn kiểu salsa

Black pudding, scallop and apple spring roll 
with curry spiced mayonnaise
Chả giò nhân dồi heo, sò điệp, táo với xốt mayonnaise cà ri cay

Crab bruschetta, shizo mayonnaise and citrus                                                                                                                                         
Bánh mì thịt cua, xốt tía tô mayonnaise và quả chua     

Cantelope melon with Parma ham    
Dưa lưới với thịt đùi heo muối

Sliced kelp and cured Norwegian Fjord salmon 
with granary bread, lemon and sea salt dill butter                             
Cá hồi tẩm thái mỏng, bánh mì ngũ cốc, chanh và bơ muối thì là

PLEASE CHECK WITH YOUR SERVER

229,000
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Traditional Caesar salad :
• Plain
• Caravelle smoked salmon
• Parma ham

Salad Caesar:
• Kiểu truyền thống
• Với cá hồi xông khói
• Với thịt đùi heo Parma

149,000
299,000
299,000

198,000

198,000

Sandwiches & Salads

Desserts

269,000

399,000

339,000

279,000

329,000

Lobster shrimp, picked pomelo, mango salad  
Salad tôm hùm, bưởi ngâm chua và xoài 
Smoked duck, quinoa, pumpkin, orange
and marinated feta cheese salad
Salad vịt xông khói, ngũ cốc, bí đỏ, cam và phô mai mặn

Lobster tacos with dill lemon sour cream, 
celery cabbage and apple slaw
Bánh taco tôm hùm với xốt kem chua chanh thì là, 
cần tây, bắp cải và táo trộn

Marinated tomato, cheddar cheese and shaved honey ham on a whole 
meal baguette with wholegrain mustard wild honey mayonnaise
Bánh mì ngũ cốc, cà chua tẩm, phô mai cheddar, thịt đùi heo muối xốt 
mayonnaise mù tạt hạt mật ong rừng

Danish style open sandwich with smoked salmon and capers 
Bánh mì sandwich với cá hồi xông khói, nụ bạch hoa  

Vanilla and saffron poached pear with orange confit, flourless 
chocolate pistachio financier with Greek yogurt sorbet 
Lê chần nghệ tây hương va ni với cam hầm, 
bánh sô cô la quả hồ trăn với kem đá sữa chua Hy lạp

Bergamot lime and dark chocolate mousse, Marou 72% dark 
chocolate crumb, cherry and kirsch compote                    
Bánh mềm sô cô la hương chanh, bánh quy sô cô la vụn, 
mứt trái anh đào hương rượu Kirsch



Vegetarian         Gluten free         Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT

Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

DINNER MENU FROM 15:30 TO 22:30

450,000

700,000

279,000

79,000

179,000

179,000

139,000

89,000

189,000

189,000

Pea puree, poached egg, Black Forest ham, black truffle                       
Đậu lăng xanh nghiền, trứng chần, thịt jambon và nấm truffle

Seared 100 gram wagyu MS6+ sirloin, celeriac puree, 
pan fried foie gras, black truffle       
Thăn bò thượng hạng 100gr áp chảo, củ cần nghiền, 
gan vịt nhập áp chảo, nấm truffle

Foie Gras terrine with smoked pineapple puree, 
mango and pineapple salsa                           
Pate gan vịt nhập, thơm hun khói nghiền, 
xoài và thơm trộn kiểu salsa

Black pudding, scallop and apple spring roll with 
curry spiced mayonnaise  
Chả giò nhân dồi heo, sò điệp, táo với xốt mayonnaise cà ri cay                                             

1/2 dozen raw peeled shrimp dressed with EVO, 
chilli, lime and Egyptian pomegranate, local herbs    
6 con tôm sú sống với xốt EVO, ớt, chanh, lựu và rau mùi

1/2 dozen NZ green lip mussels steamed with Tom Kha Gai 
sauce served with crusty bread                                  
6 con vẹm xanh NZ hấp với xốt nước dừa và bánh mì nướng

Warm filo goats cheese, roast walnut pesto, 
roast bell peppers, chilli jam, bitter leaves                              
Bánh phô mai dê nướng, xốt quả óc chó, 
ớt chuông nướng, mứt ớt và cải đắng

Black sesame seed cornette filled with creamed goats cheese 
and confit baby heirloom relish
Ống quế mè đen với phô mai dê và xốt cà chua heirloom sấy  

Crab bruschetta, shizo mayonnaise and citrus                                                                                                                                  
Bánh mì thịt cua, xốt tía tô mayonnaise và quả chua                                                                                                                                       

Cantelope melon with Parma ham    
Dưa lưới với thịt đùi heo muối
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Selection of sliced cold cuts with ciabatta, herb flavoured butter & extra virgin olive oil
Thịt nguội thái mỏng các loại dùng kèm bánh mì ciabatta, bơ lá mùi với dầu ô liu

509,000

599,000

519,000

A selection of cold cuts with salami, Parma ham, 
mortadella and speck ham
Thịt nguội các loại xúc xích Ý, thịt đùi heo muối, 
thịt nguội Mortadella, giăm bông đùi heo

Assorted cold cuts with salami, Parma ham, mortadella, 
speck ham, Brie and Cheddar cheese
Thịt nguội các loại với xúc xích Ý, thịt đùi heo muối, thịt nguội 
Mortadella, giăm bông đùi heo, phô mai Brie và Cheddar

Selection of international cheeses 
with assorted condiments and a bakery basket
Sự lựa chọn các loại phô mai với những thành phần ăn kèm 
và một giỏ bánh mì

389,000

409,000

389,000

389,000

Salami
Xúc xích Ý
Parma ham
Thịt đùi heo muối
Mortadella
Thịt nguội Mortadella
Speck ham
Giăm bông đùi heo

Pea puree, poached egg, Black Forest ham, black truffle                       
Đậu lăng xanh nghiền, trứng chần, thịt jambon và nấm truffle

Seared 100 gram wagyu MS6+ sirloin, celeriac puree, 
pan fried foie gras, black truffle       
Thăn bò thượng hạng 100gr áp chảo, củ cần nghiền, 
gan vịt nhập áp chảo, nấm truffle

Foie Gras terrine with smoked pineapple puree, 
mango and pineapple salsa                           
Pate gan vịt nhập, thơm hun khói nghiền, 
xoài và thơm trộn kiểu salsa

Black pudding, scallop and apple spring roll with 
curry spiced mayonnaise  
Chả giò nhân dồi heo, sò điệp, táo với xốt mayonnaise cà ri cay                                             

1/2 dozen raw peeled shrimp dressed with EVO, 
chilli, lime and Egyptian pomegranate, local herbs    
6 con tôm sú sống với xốt EVO, ớt, chanh, lựu và rau mùi

1/2 dozen NZ green lip mussels steamed with Tom Kha Gai 
sauce served with crusty bread                                  
6 con vẹm xanh NZ hấp với xốt nước dừa và bánh mì nướng

Warm filo goats cheese, roast walnut pesto, 
roast bell peppers, chilli jam, bitter leaves                              
Bánh phô mai dê nướng, xốt quả óc chó, 
ớt chuông nướng, mứt ớt và cải đắng

Black sesame seed cornette filled with creamed goats cheese 
and confit baby heirloom relish
Ống quế mè đen với phô mai dê và xốt cà chua heirloom sấy  

Crab bruschetta, shizo mayonnaise and citrus                                                                                                                                  
Bánh mì thịt cua, xốt tía tô mayonnaise và quả chua                                                                                                                                       

Cantelope melon with Parma ham    
Dưa lưới với thịt đùi heo muối
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Slider Collection

79,000

59,000

79,000

99,000

Wagyu slider with Brie de Meaux and truffle 
mayonnaise on a light crisp mixed seed bun
Bánh mì các loại hạt nướng, thịt bò thượng 
hạng nướng, phô mai sữa, xốt nấm mayonnaise

Mini veal burger, nutmeg spiced spinach,
Mornay sauce, brioche sesame seed bun
Bánh mì brioche mè kẹp nhân thịt bê,
cải bó xôi cay nhục đậu khấu, xốt Mornay

Wagyu slider with crispy onion ring, sharp 
Cheddar and Béarnaise sauce
Bánh mì kẹp thịt bò Wagyu với hành tây chiên giòn,
phô mai Cheddar và xốt Béarnaise

Mini butter poached lobster brioche roll 
with Saigon cocktail sauce
Tôm hùm chần bơ cuộn và xốt cocktail kiểu Saigon

198,000

198,000

Desserts

Vanilla and saffron poached pear with orange confit, flourless 
chocolate pistachio financier with Greek yogurt sorbet 
Lê chần nghệ tây hương va ni với cam hầm, 
bánh sô cô la quả hồ trăn với kem đá sữa chua Hy lạp

Bergamot lime and dark chocolate mousse, Marou 72% dark 
chocolate crumb, cherry and kirsch compote                    
Bánh mềm sô cô la hương chanh, bánh quy sô cô la vụn, 
mứt trái anh đào hương rượu Kirsch


