APPETISERS / KHAI VỊ

CHẢ GIÒ (VIETNAMESE SPRING ROLL SELECTION)
fresh spring roll with prawn and pork
fresh vegetables rolled in mustard leaves
fried seafood and pork spring roll served with dipping sauce
gỏi cuốn tươi tôm và thịt heo
lá cải xanh cuốn rau củ
chả giò hải sản và thịt heo chiên giòn dùng kèm nước chấm

325

CHẠO TÔM
fried sugar cane wrapped with minced shrimp and pork
tôm bao mía

225

GRILLED BEEF WRAPPED IN “LA LOT” LEAVES
served with sticky rice ball and sweet chili dip
bò nướng lá lốt dùng kèm với xôi chiên sốt ớt ngọt

165

TIAN OF SMOKED SALMON
smoked salmon, avocado salsa, crabmeat salad
salmon roe and passion fruit dressing
cá hồi xông khói dùng kèm xà lách trái bơ, thịt cua,
trứng cá hồi và sốt chanh dây

365

SALADS

SEAFOOD AND GREEN MANGO SALAD
marinated seafood, green mango, carrots, cucumber
and fresh herbs with a sweet and spicy dressing and shrimp chips
xà lách hải sản với xoài xanh, cà rốt, dưa leo và rau thơm
dùng kèm sốt cay ngọt và bánh phồng tôm

380

POMELO SALAD
marinated prawns and mint leaves
gỏi bưởi tôm với lá bạc hà

345

CAESAR SALAD
265
crunchy romaine lettuce topped with warm crispy bacon
and crouton’s tossed with our signature dressing, anchovies and shaved
Parmesan

SOUP

FRENCH ONION SOUP
topped with garlicky cheese bread
súp hành tây kiểu Pháp dùng kèm với bánh mì nướng phô mai tỏi

175

LOBSTER BISQUE
shrimps, scallops, basil oil and crème fraiche
súp tôm hùm với tôm, sò điệp, dầu lá quế và kem tươi

350

CRÈME OF WILD MUSHROOM SOUP
crème of wild mushrooms with truffle oil
súp kem nấm rừng

195

NHA TRANG SEAFOOD IN SPICY & SOUR BROTH
fresh seafood cooked in a spicy and sour broth
with pineapple okra and fresh herbs
súp hải sản chua cay Nha Trang với thơm, đậu bắp và rau thơm

285

LIGHT MEALS

CLUB SANDWICH
289
our triple decker sandwich with grilled chicken breast,
egg, cheese, bacon, lettuce and the chef’s signature sauce
bánh mì kẹp ba lớp với ức gà nướng, trứng chiên, phô mai, thịt heo muối
chiên giòn, xà lách và sốt đặc trưng của bếp trưởng
PREMIUM AUSTRALIAN BEEF BURGER
220g freshly ground lean pure beef burger on a
toasted sesame bun with lettuce, tomato, crispy bacon
and melted cheddar
bánh mì tròn kẹp bò Úc thượng hạng với xà lách, cà chua
thịt heo muối chiên giòn và phô mai

395

NEW YORK STEAK SANDWICH
325
US beef striploin, sour cream mayonnaise, Dijon mustard
and caramelised onion in sourdough bread
thăn lưng bò Mỹ, sốt mayonnaise kem chua, mù tạt Dijon và hành xào
kẹp trong bánh mì men chua
ITALIAN PANINI
Italian mozzarella, grilled vegetables, avocado and basil pesto
bánh mì panini kiểu Ý với phô mai mozzarella, rau củ nướng, trái bơ
và sốt quế tây

290

CRUNCHY SEAFOOD WRAPPED
flour tortilla wraps with crunchy seafood,
tartar sauce and side salad
bánh nướng hải sản kiểu Mexico dùng với sốt tartar và xà lách trộn

315

add grilled prawns
add poached chicken
xà lách trộn kiểu Ý với thịt heo muối chiên giòn và
bánh mì nướng giòn
sốt đặc trưng, cá cơm và phô mai bào Ý
xà lách kiểu Ý với tôm nướng
xà lách kiểu Ý với thịt gà luộc

415
345

HOUSE COBB
large bowl of mixed lettuce, house smoked chicken,
bacon, tomatoes, avocado, boiled egg and blue cheese
served with your choice of ranch dressing or 1000 island sauce
xà lách trộn với gà xông khói, thịt heo muối chiên giòn, cà chua
bơ trái, trứng luộc và phô mai
phục vụ sốt Ranch hoặc sốt 1000 đảo

375

NICOISE SALAD
seared tuna, quail egg, baby potatoes, green beans
olives and capers with our lemon dressing
xà lách cá ngừ áp chảo, trứng cút, khoai tây, đậu que, nụ bạch hoa
và sốt chanh

295

PHỞ - VIETNAMESE NOODLE SOUP
choice of beef or chicken served with fresh rice noodles,
herbs, lime, chili, black bean sauce and bean sprouts
lựa chọn phở bò hoặc phở gà dùng kèm với rau thơm, chanh, ớt

CAPRESE SALAD
buffalo mozzarella with tomato and fresh basil
drizzled with aged balsamic
xà lách phô mai tươi với cà chua, húng tây và sốt giấm Ý

295

BÁNH XÈO - VIETNAMESE SIZZLING PANCAKE
215
glutinous rice flour crêpe with coconut milk and tumeric
filled with pork, prawns and bean sprouts
served with fresh herbs and dipping sauce
bánh xèo với thịt heo, tôm, giá dùng kèm với rau thơm và nước mắm
365

GARDEN SALAD
arugula, grilled artichokes, cherry tomatoes, cucumber,
carrots, radishes and black olives served with balsamic dressing
xà lách arugula, atisô nướng, cà chua bi, dưa leo, cà rốt,
củ cải, ô-liu đen dùng với sốt giấm Ý

200

SEAFOOD IN COCONUT SHELL
fresh Nha Trang seafood cooked with light curry and
coconut sauce
cà ri hải sản tươi Nha Trang nấu trong trái dừa
LEMONGRASS CHICKEN
char grilled inbetween bamboo skewers
served with white rice
gà nướng sả xiên que dùng kèm với cơm trắng

275

BEEF “LUC LAC”
wok-fried beef with onions, bell peppers and
black pepper served with steamed rice
bò lúc lắc xào với hành tây, ớt chuông dùng kèm với cơm trắng

485

(*) only light meals served with your choice of regular or chunky steakhouse fries
(*) chỉ các món ăn nhẹ sẽ dùng kèm với khoai tây chiên sợi hoặc khoai tây chiên bản to

VIETNAMESE NOODLES AND SPECIALTIES

250

MAIN COURSE

MEDITERRANEAN SEA BASS
525
baked sea bass, grilled asparagus tips,
oven roasted potatoes and orange gremolata
cá chẽm phi lê bỏ lò ăn kèm măng tây nướng, khoai tây với sốt cam
ROASTED CHICKEN
half a roasted chicken with garlic and rosemary,
potato wedges, seasonal vegetables and jus
1/2 con gà đút lò nướng với tỏi, lá xô thơm dùng kèm với
khoai tây đút lò, rau củ theo mùa và nước sốt

315

BEEF ROSSINI
grilled beef tenderloin and foie grass served with
potato puree, grilled asparagus and truffle mushroom sauce
thăn bò nướng và gan ngỗng ăn kèm khoai tây nghiền,
măng tây nướng và sốt nấm truýp

750

OSSOBUCO
braised New Zealand veal shank served with
saffron risotto and spring vegetables
xương ống bê hầm kiểu Tân Tây Lan dùng với cơm Ý,
nhụy hoa nghệ tây và rau củ tươi

490

GRILLED TOFU
grilled artichoke and organic grilled vegetables
balsamic reduction
đậu hũ nướng ăn kèm với atisô và rau củ nướng với sốt giấm Ý

285

GRILL SELECTION

your choice of Garafalo spaghetti, penne or fettuccini served with following sauces
chọn các loại mì theo ý thích: mì sợi nhỏ, nui hoặc mì dẹp

CLASSIC BOLOGNAISE
lean ground beef cooked with tomatoes and vegetables
mì Ý bò bằm với sốt cà chua và rau củ

275

CARBONARA
bacon and garlic bound with egg and Parmesan
mì Ý với thịt heo muối, sốt kem trứng và phô mai

290

FRUTTI DI MARE
prawns, shrimps, scallops and clams bound in a rich
tomato sauce with fresh garden herbs
mì Ý hải sản với tôm, sò điệp và nghêu nấu với sốt cà chua
và rau húng quế

325

MUSHROOM RISOTTO
creamy mushroom risotto with dried porcini and
shaved Parmesan
cơm Ý kem nấm dùng kèm với nấm khô và phô mai Ý

265

SEAFOOD RISOTTO
pan-seared seafood and sundried tomato risotto
with lobster essence
cơm Ý với hải sản áp chảo, cà chua khô và sốt tôm hùm

325

ASIAN CORNER

NORWEGIAN SALMON 200G
cá hồi Na Uy 200g

585

BLACK ANGUS TENDERLOIN 200G
thăn bò nạc Úc 200g

750

BLACK ANGUS RIBEYE 300G
thăn bò Úc có mỡ 300g

750

AUSTRALIAN LAMB CHOPS 300G
sườn cừu Úc 300g

650

(*) all grilled are served with your choice of mushroom,
black pepper or gravy sauce
(*) sốt tự chọn: sốt tiêu đen hoặc sốt bò

SIDE DISHES

PASTA - RISOTTO

CHAR-GRILLED VEGETABLES
with balsamic vinegar and olive oil
rau củ nướng với giấm balsamic và dầu ô-liu

110

GRILLED ASPARAGUS
măng tây nướng

110

PAN-FRIED MUSHROOMS
with herbs, white wine and butter
nấm xào với bơ, lá thơm và rượu vang trắng

110

OVEN-ROASTED POTATOES
with fresh rosemary
khoai tây đút lò với lá hương thảo

110

MASHED POTATO
with herbs
khoai tây nghiền với lá thơm

110

FRENCH FRIES
khoai tây chiên

110

STEAMED RICE
cơm trắng

55

SINGAPORE CHICKEN RICE
395
tender chicken served over fragant rice, chili sauce,
ginger sauce and sweet soya
cơm gà kiểu Singapore phục vụ với sốt ớt, gừng, sốt gừng và nước tương
WONTON NOODLES
315
a massive steaming bowl of Vietnamese style egg noodles
with house made wontons, prawns, char sui, boiled egg and bok choy
mì hoành thánh với tôm, thịt xá xíu, trứng luộc và cải thìa
JAPCHAE
wok-fried Korean potato starch vermicelli noodles with
beef and vegetables
miến xào kiểu Hàn Quốc với thịt bò và rau củ

365

MEE GORENG
Singaporean stir-fried noodles with seafood, tofu, potatoes,
chives and vegetables
mì xào kiểu Singapore với hải sản, đậu hũ, khoai tây, hẹ và rau củ

395

XO FRIED RICE
wok fried rice with crab meat and XO Sauce
cơm chiên thịt cua với sốt XO

350

Prices are quoted in ,000 VND
and subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá được tính theo đơn vị nghìn đồng,
chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng

Thực phẩm Thực phẩm
Thực phẩm Thực phẩm Thực phẩm
chay trường ăn chay
không
có trứng gà có thịt bò
tinh bột

Thực phẩm Thực phẩm Thực phẩm
có hải sản chứa hạt
không
có sữa

Thực phẩm
có sữa Thực phẩm Thực phẩm
có thịt heo có rượu

