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MENU 
STARTER 
Insalata Basilico (*)                                                                                              295  
Basilico salad with bulgur, kalamata olives, grilled Roma artichokes, asparagus, cherry tomatoes, 

Prosciutto, buffalo mozzarella, shaved Parmesan, pistachio nuts and basil pesto                                                                                                                                                    

Xà lách hạt lúa mì, ô liu, a ti sô, măng tây,cà chua, thịt heo muối, phô mai và hạt hồ trăn với sốt húng quế  

Bruschetta      225  
Prosciutto with artichoke and Parmesan cheese crostini 

Bánh mì nướng với phô mai, bông a ti sô và đùi heo Ý 

Insalata di Prosciutto di Parma  295 
Broccoli, asparagus with Prosciutto and tomato hollandaise sauce 

Bông cải xanh, măng tây với đùi heo Ý và sốt cà chua  

SOUP 
Zuppa di ceci e prosciutto                                                                                                             170 
Prosciutto with chick peas, tomato & parmesan cheese   

Súp đậu răng ngựa, cà chua với thịt heo Ý và phô mai   

Zuppa di zucca e granchio (*) 170 
Roasted pumpkin soup with crab meat 

Súp bí đỏ thịt cua 

Zuppa di pomodoro e prosciutto 170 
Tomato soup with Prosciutto and mascarpone cheese  

Súp cà chua với thịt heo Ý và phô mai  

MAIN COURSE 

Tagliatelle di spinaci  245 
Homemade spinach tagliatelle with Prosciutto and pesto sauce 

Mì tươi dùng với thịt heo Ý và sốt húng tây 

Tortellini al prosciutto 325 
Tortellini filled with Prosciutto, cheese and wild forest mushroom 

Mì nhân đùi heo Ý, phô mai và nấm rừng 

Gnocchi (*)  245 

Homemade gnocchi with sausage ragout, tomato, dried chili and fresh rosemary                                                                                                                                  

Mì khoai tây với xúc xích, cà chua, ớt khô và hương thảo tươi 

Risotto 265 

Prosciutto, green peas and parmesan cheese 

Cơm Ý nấu với thịt heo muối, đậu Hà Lan và phô mai                                                                                                                                   

Saltimbocca alla Romana (*) 385 

Pan fried veal with sage and Prosciutto served with mashed potato and grilled vegetables           

Thịt bê với lá xô thơm và thịt heo muối Ý ăn kèm khoai tây nghiền và rau củ nướng 

Involtini di Pollo 305 
Chicken breast stuffed Prosciutto, taleggio cheese served with potato puree and vegetable  

Ức gà nhồi thịt heo muối Ý và phô mai kèm với khoai tây và sốt kem lá ngãi dấm 
 

DESSERT 
Panna cotta (*) 125 
Basil panna cotta with basil jelly and crispy biscuit crumble 

Bánh pudding hương vị húng tây 

Frutta fresco di stagione (*)  95 

Seasonal fresh fruit  

Trái cây tươi theo mùa    (*) Special of A la carte menu  
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SET MENU 
2 Courses 358 | 3 Courses 398 | 4 Courses 422 

STARTER 

Insalata Basilico (*) 
Basilico salad with bulgur, kalamata olives, grilled Roma artichokes and asparagus, cherry tomatoes, Prosciutto, buffalo 

mozzarella, shaved Parmesan, pistachio nuts and basil pesto                                                                                                                                                    

Xà lách hạt lúa mì, ô liu, a ti sô, măng tây,cà chua, thịt heo muối, phô mai và hạt hồ trăn với sốt húng quế  

Bruschetta 
Prosciutto with artichoke and Parmesan cheese crostini 

Bánh mì nướng với phô mai, bông a ti sô và đùi heo Ý 

Insalata di Prosciutto di Parma  
Broccoli, asparagus with Prosciutto and tomato hollandaise sauce 
Bông cải xanh, măng tây với đùi heo Ý và sốt cà chua  

SOUP 
Zuppa di ceci e prosciutto  
Prosciutto with chick peas, tomato & parmesan cheese   

Súp đậu răng ngựa, cà chua với thịt heo Ý và phô mai   

Zuppa di zucca e granchio (*) 
Roasted pumpkin soup with crab meat 
Súp bí đỏ thịt cua 

Zuppa di pomodoro e prosciutto 
Tomato soup with Prosciutto and mascarpone cheese  

Súp cà chua với thịt heo Ý và phô mai  

MAIN COURSE 
Tagliatelle di spinaci 
Homemade spinach tagliatelle with Prosciutto and pesto sauce 

Mì tươi dùng với thịt heo Ý và sốt húng tây 

Tortellini al prosciutto  
Tortellini filled with Prosciutto, cheese and wild forest mushroom 

Mì nhân đùi heo Ý, phô mai và nấm rừng 

Gnocchi (*) 
Homemade gnocchi with sausage ragout, tomatoes, dried chili and fresh rosemary                                                                                                                                  

Mì khoai tây với xúc xích, cà chua, ớt khô và hương thảo tươi 

Risotto  

Prosciutto, green peas and parmesan cheese 

Cơm Ý nấu với thịt heo muối, đậu Hà Lan và phô mai                                                                                                                                   

Saltimbocca alla Romana (*) 
Pan fried veal with sage and Prosciutto served with mashed potato and grilled vegetables           

Thịt bê với lá xô thơm và thịt heo Ý ăn kèm khoai tây nghiền và rau củ nướng 

Involtini di Pollo 

Chicken breast stuffed Prosciutto, taleggio cheese severed with potato puree and vegetables  

Ức gà nhồi thịt heo muối Ý và phô mai kèm với khoai tây và sốt kem lá ngãi dấm 
 

DESSERT 
Panna cotta (*) 
Basil panna cotta with basil jelly and crispy biscuit crumble 

Bánh pudding hương vị húng tây 

Frutta fresco di stagione (*) 

Seasonal fresh fruit  

Trái cây tươi theo mùa         (*) Special of A la carte menu  
 


