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PROSCIUTTO DI PARMA 
2 Courses 358 | 3 Courses 398 | 4 Courses 422 

 

 

STARTER 
Insalata caprese con prosciutto di Parma 225 

Spring salad with Parma ham, tomato and mozzarella   
Xà lách  với thịt heo Ý, cà chua và phô mai   

Salmone marinato (*) 290 

Orange and dill house cured Norwegian salmon, organic leaves and baby fennel 
Cá hồi tái chanh trộn với củ thì là 

Insalata di zucca e prosciutto 195 

Butternut squash, Parma ham, arugula, parmesan and balsamic vinaigrette  
Bí đỏ, thịt heo Ý, phô mai và dấm đen   

SOUP 
Zuppa di patate 195 

Creamy potato with chicken and crispy Parma ham   
Súp kem khoai tây với thịt heo Ý  

Zuppa di zucca e granchio (*) 170 

Roasted pumpkin soup with crab meat 
Súp bí đỏ thịt cua 

Zuppa Primavera con prosciutto di Parma e vongole  195 

Spring vegetable soup with clams and Parma ham 
Súp rau củ với nghêu và thịt heo Ý 

MAIN COURSE 
Cannelloni al prosciutto  265 

Cannelloni filled with Parma ham, cheese and green peas  
Mì nhân thịt heo Ý, phô mai và đậu Hà Lan  

Branzino al forno 315 

Oven baked sea bass in white wine sauce, cherry tomatoes, potatoes and sautéed spinach 
Cá chẽm đút lò với cà chua, khoai tây, rượu vang và cải bó xôi 

Scalloppe di manzo 365 

Beef wrapped in Parma ham serve with mashed chickpeas and green asparagus  
Thịt bò cuộn dùng với đậu cúc nghiền và măng tây  

Pollo al limone (*)        245             

Chicken in lemon butter sauce served with mashed potato and grilled vegetable 
 Thịt gà sốt bơ chanh kèm khoai tây nghiền và rau củ nướng 

Lasagna carciofi, funghi e prosciutto 245 

Homemade lasagna with prosciutto, artichoke, mushroom and parmesan cheese 
Lasagna tự làm với thịt heo Ý, a ti sô, nấm và phô mai  

DESSERT 
Tiramisu tradizionale  145 

Traditional mascarpone cream with coffee soaked finger biscuits 
Bánh phô mai truyền thống với cà phê 

Gelato 125 

Selection of ice cream served with biscotti                                                                                                                                                          
Kem các loại dùng với bánh quy 

Frutta fresca  95 

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


