SET MENU

2 Courses 358 | 3 Courses 398 | 4 Courses 422

Pasta Primavera
STARTER

Primavera
Fusilli pasta salad with smoked ham, vegetables and goat’s cheese
Xà lách mì với dăm bông, rau củ và phô mai dê
Farfalle ai broccoli e crema di gorgonzola piccante
Farfalle with pancetta, broccoli, asparagus and spicy gorgonzola
Mì nơ với thịt heo Ý, bông cải xanh, măng tây và phô mai gorgonzola cay

SOUP

225

225

Tortellini
Fresh pasta filled with chicken and prosciutto in a parmesan broth
Mì tươi nhân gà và thịt heo muối với nước dùng phô mai
Zuppa alla cipollotti, salsiccia e cannellini
Neapolitan soup with Italian sausages, onion, peas and parmesan
Súp vùng Napoli với xúc xích Ý, hành tây, đậu trắng và phô mai

185

Souno Del mare
Seafood soup with Japanese scallops, octopus, Chilean mussels, shrimps and angel hair pasta
Súp mì Ý hải sản

305

MAIN COURSE

Tagliolini all'uovo ai radicchio e speck
Homemade tagliolini with radicchio, speck and taleggio cheese
Mì tươi với rau, thịt heo Ý và phô mai
Cappellacci
Fresh pasta stuffed with prawns, mushrooms, zucchini, tomato and parmesan
Mì tươi nấu với tôm, nấm, bí ngòi, cà chua và phô mai
Pappardelle Tuscany tonno e acciughe
Pappardelle with anchovies, capers, tuna, basil, black olives and burrata
Mì Ý với cá cơm, nụ bạch hoa, cá ngừ, húng quế và ô liu đen và phô mai burrata
Conchiglioni alla primavera
Conchiglioni with ham, cherry tomatoes, zucchini, asparagus and peas in a creamy parmesan sauce
Mì sò Conchiglie với dăm bông, cà chua, bí ngòi, măng tây, đậu Hà Lan, và sốt phô mai
Ravioli di ricotta e radicchio
Ravioli pasta stuffed with ricotta and radicchio served with tomato sauce and parmesan
Mì tươi nhân phô mai, rau ăn kèm với sốt cà chua và phô mai
Gnocchi alla Norma
Gnocchi with pancetta, eggplant, tomato and baked ricotta
Mì tươi với thịt heo Ý, cà tím, cà chua và phô mai

DESSERT

Cioccolato fondente
House baked chocolate and chestnut fondant with vanilla ice cream
Bánh sô cô la kèm với kem vị vani
Selezione di gelati
Selection of ice cream served with biscotti
Kem các loại dùng với bánh quy
Frutta fresca di stagione
Seasonal fresh fruit
Trái cây tươi theo mùa

All prices are quote in VND and subject to 5% Service Charge and 10% VAT
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