
All prices are expressed in Vietnamese Dong, and are subject to 5 percent taxable service charge and 8 
percent value-added tax. Our dishes are freshly prepared in kitchens that handle allergens. Should you have 
specific allergies, dietary requirements or concerns, we will be delighted to assist. Simply speak to our team 

for assistance creating a bespoke culinary experience based on your exacting needs.

Giá được tính bằng Đồng Việt Nam, và chưa bao gồm năm phần trăm phí phục vụ, tám phần trăm thuế giá trị gia 
tăng. Tất cả món ăn được sơ chế và nấu với các thành phần có thể gây dị ứng. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt 
nào về những thành phần dị ứng và chế độ ăn kiêng, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Vui lòng thông báo trước cho nhân 

viên phục vụ để có được trải nghiệm tốt nhất.

Not eligible for IHG One Rewards Dining Discount
Không áp dụng ưu đãi IHG One Rewards Dining

お 任 せ グ ル メ
O M A K A S E  G O U R M A N D E

G O U R M E T  O M A K A S E
  

10 Dishes
6,800,000



All prices are expressed in Vietnamese Dong, and are subject to 5 percent taxable service charge and 8 
percent value-added tax. Our dishes are freshly prepared in kitchens that handle allergens. Should you have 
specific allergies, dietary requirements or concerns, we will be delighted to assist. Simply speak to our team 

for assistance creating a bespoke culinary experience based on your exacting needs.

Giá được tính bằng Đồng Việt Nam, và chưa bao gồm năm phần trăm phí phục vụ, tám phần trăm thuế giá trị gia 
tăng. Tất cả món ăn được sơ chế và nấu với các thành phần có thể gây dị ứng. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt 
nào về những thành phần dị ứng và chế độ ăn kiêng, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Vui lòng thông báo trước cho nhân 

viên phục vụ để có được trải nghiệm tốt nhất.

Not eligible for IHG One Rewards Dining Discount
Không áp dụng ưu đãi IHG One Rewards Dining

お 任 せ シ ク ラ シ ッ ク 
O M A K A S E  C L A S S I Q U E  

C L A S S I C  O M A K A S E
  

6 Dishes
3,500,000


