


BREAKFAST MENU

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Smashed Avo 125,000
Sourdough, avocado, tomato, feta
Bánh mỳ lên men, bơ, cà chua, phô mai feta  

B&E Roll 115,000
Fried egg, bacon, brioche bun, BBQ sauce
Trứng chiên, thịt ba chỉ, bánh mỳ brioche, sốt BBQ
 
Chorizo Scramble on Toast 180,000
Sourdough, scrambled eggs, chorizo, sautéed mushrooms, goat’s cheese, sun dried tomatoes
Bánh mỳ nướng lên men, trứng bác, xúc xích chorizo, nấm xào, phô mai sữa dê, cà chua khô

Classic Eggs Benedict 115,000
English muffin, poached eggs, honey ham, hollandaise
Trứng chần cổ điển kiểu Mỹ, bánh mì muffin, trứng chần, thịt heo xông khói tẩm mật ong,
sốt hollandaise

Banh Mi 115,000
Vietnamese baguette with caramelized chicken, fried egg, pork pate
Bánh mì Việt Nam, gà kho, trứng chiên, pa tê thịt heo

Beef or Chicken Pho 115,000
Pho, fresh herbs, bean sprouts, chili sauce, black bean sauce
Phở Bò hoặc Phở Gà, bánh phở, ngò gai, giá đỗ, tương ớt và tương đậu đen

Belgian Waffles 140,000
Strawberry jam, crème fresh
Bánh quế Đức, mứt dâu tây, kem tươi

Blueberry Pancakes 140,000
Blueberry pancakes, berries, crushed almonds, chocolate ganache
Bánh nướng việt quất, quả mọng, bột hạnh nhân, sốt sô cô la 

The Big Breakfast 185,000
Two eggs any style, smoked bacon, pork sausage, sautéed spinach, sautéed mushrooms, roasted 
tomatoes, sliced avocado, hash brown, sourdough toast & butter
Hai trứng nấu theo yêu cầu, thịt ba chỉ xông khói, xúc xích thịt lợn, rau bina xào, nấm xào, cà chua 
nướng, bơ cắt lát, bánh khoai tây sợi, bánh mì nướng lên men & bơ

Rosti Benedict 130,000
Potato rosti, poached egg, avocado, hollandaise, smoked salmon, spinach
Khoai tây rosti, trứng luộc, bơ, sốt hollandaise, cá hồi hun khói, rau bina

Eggs Your Way 105,000
Eggs any style on sourdough or gluten free toast
Trứng nấu theo yêu cầu ăn kèm với bánh mỳ nướng lên men hoặc bánh mỳ không chứa tinh bột

Fruits & Nuts Smoothie Bowl 145,000
Dragon fruit, berries, banana, mixed nuts, chia seeds
Sinh tố trái cây và ngũ cốc, thanh long, quả mọng, chuối, ngũ cốc, hạt chia

Blue Ocean 185,000
Grilled salmon, quinoa & dhal, egg dukkah, smashed guacamole, mixed seeds
Cá hồi nướng, hạt diêm mạch và đậu lăng, trứng chiên kiểu Ai Cập, bơ trái nghiền, các loại hạt
  
Jewel Bowl  145,000
Grilled chicken breast, couscous, eggplant, broccoli
Ức gà nướng, hạt couscous, cà tím, bông cải xanh

6:30 AM - 10:30 AM



CHEF-RECOMMENDED DISH 

Signature Seafood Basket for Two  1,350,000 
Giỏ hải sản, dành cho 2 khách
Grilled grouper, crispy squid, grilled clams, grilled tiger prawns, flame grilled lobster tail, grilled 
oysters, mussels, crab legs.
Served with fruit salad, a choice of fried rice or stir fried noodles 
Cá mú nướng, mực chiên giòn, nghêu nướng, tôm sú nướng, tôm hùm nướng, vẹm nướng, càng cua, 
ăn kèm với xa-lát trái cây, cơm chiên hoặc mì xào

11:30 AM – 6:00 PM
Available at Poolside & La Plage Beachfront Restaurant

LUNCH MENU

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Fresh Vietnamese Spring Rolls 288,000
Gỏi cuốn Việt Nam
Your choice of | Lựa chọn:  
Pork, prawns | Thịt heo, tôm
Mushrooms, vegetables, peanut sauce | Nấm, rau, sốt đậu phộng

Wild Ginger Calamari  288,000
Fried basil, kumquat, sriracha mayonnaise 
Mực phủ gừng, lá quế, quật, sốt ớt mayonnaise
Your choice of fried or grilled | Lựa chọn: chiên, nướng

Chicken Wings  348,000 
Pickled vegetables, coriander
Cánh gà chiên giòn, rau củ ngâm chua, ngò
Your choice of honey BBQ, Buffalo, lemongrass & ginger  
Lựa chọn: sốt mật ong, sốt Buffalo, ướp sả gừng

Satay Lilit  348,000
Pickled shallots, peanut sauce 
Thịt nướng xiên kiểu Indo, hành ngâm chua, sốt đậu phộng
Your choice of chicken, beef, pork | Lựa chọn: gà, bò, heo

SNACKS



Banh Mi  218,000
Vietnamese baguette, marinated flank steak, pork pâté, pickled vegetables
Bánh mì, thịt nạm ướp gia vị, pâté heo, chua ngọt

Chicken Schnitzel Sandwich  298,000
Sour doughd bread, mushroom gravy, tomatoes, lettuce
Bánh mì kẹp thịt gà, sốt nấm hầm xương, bột chua, cà chua, xà lách  
  
Angus Beef Burger  388,000
Sesame bun, tomato chutney, bacon, Emmental cheese, romaine, aioli 
Bánh mì kẹp thịt bò, sốt cà chua, thịt heo xông khói, phô mai Emmental, xà lách, sốt aioli

Veggie Burger  288,000
Sesame bun, grilled Halloumi, sweet potatoes, red curry tahini 
Bánh mì kẹp chay, phô mai Halloumi nướng, khoai lang, ớt đỏ sốt mè    
 
La Plage Hotdog  298,000
Bratwurst, sauerkraut, mustard, pretzel bun
Bánh mì kẹp xúc xích, xúc xích Đức, dưa cải Đức, mù tạt, bánh mì

Chicken Peri Peri burger  298,000
Lettuce, tomato, onions, Portuguese bun 
Bánh mì kẹp thịt gà, xà lách, cà chua, hành tây, bánh mì Bồ Đào Nha

SANDWICHES & BURGERS

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Caesar Salad 208,000
Romaine lettuce, crispy bacon, shaved Parmesan, garlic croutons  
Sa lát Caesar, xà lách, thịt heo xông khói, phô mai Parmesan bào, bánh mì giòn
Add grilled chicken | Phục vụ thêm gà nướng 98,000
Add seared prawns | Phục vụ thêm tôm áp chảo 118,000

The Riviera Salad 268,000
Seared yellow fin tuna, quail egg, green beans, rosemary roasted potatoes,
taggiasca croutons, Champagne vinaigrette  
Sa lát The Riviera, cá ngừ tây vàng áp chảo, trứng cút, đậu xanh,
khoai tây nướng hương thảo, bánh mì giòn, sốt dầu giấm rượu vang

Pomelo Salad  288,000
Carrots, onions, coriander, roasted peanuts
Gỏi bưởi, cà rốt, hành tây, ngò, đậu phộng
Your choice of grilled prawns, grilled squid
Lựa chọn: tôm nướng, mực nướng

FROM THE GARDEN 



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Pizza Margherita 298,000
Tomato sauce, mozzarella, sweet basil leaves
Pizza Margherita, sốt cà chua, phô mai mozzarella, húng quế tây 

Pizza Ala Frutti De Mare   388,000
Calamari, prawns, mussels, taggiasca olives, salsa verde
Pizza Ala Frutti De Mare, mực, tôm, vẹm, ô liu, nước sốt xanh

Pizza Pepperoni  368,000
Tomato sauce, cheddar cheese, pepperoni
Pizza xúc xích hun khói, sốt cà chua, phô mai cheddar 

Pizza Quarto Formaggi  388,000
Mozzarella, Parmesan, goats’ cheese, Gorgonzola
Pizza Quarto Formaggi, phô mai Mozzarella, phô mai Parmesan, phô mai dê, phô mai Gorgonzola 

Pizza Con Greca,  318,000
Spinach, Feta cheese
Pizza Con Greca, rau chân vịt, phô mai Feta 

Penne Alla Parmigianino   288,000
Grilled aubergine, tomatoes, Parmesan, basil
Penne Alla Parmigianino, cà tím nướng, cà chua, phô mai Parmesan, húng quế 

Blue Swimmer Crab Linguini 318,000
Dried chili, zucchini, bronze fennel, crumbs
Mì Ý sợi dẹt với ghẹ xanh, ớt khô, bí, thì là, bánh mì vụn

Spaghetti Bolognese 288,000
Minced beef bolognese, spaghetti al dente
Mì Ý Bolognese, bò băm sốt cà chua, mì ống al dente

PIZZA & PASTA 



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Tandoor Spicy Lamb Kebab 318,000
Steamed rice, spicy cumin soy sauce
Cừu nướng cay ăn kèm cơm trắng, sốt tương thì là 

Steak Frites  368,000
Striploin, rocket Parmesan salad, café de Paris butter, fries
Bít tết, thăn ngoại bò, sa lát rau rocket, parmesan, sốt café de Paris, khoai tây chiên

Fish & Chips  348,000
Watercress citrus salad, dashi mayonnaise
Cá và khoai tây chiên giòn, xà lách cải xoong, mayo dashi

Grilled Cod Fish Fillet 388,000
Wok fried morning glory, sambal, steamed rice
Phi lê cá tuyết nướng, rau muống xào, sốt sambal, cơm trắng

Chicken Parmigiana 348,000
Side salad, fries
Gà Parmigiana, sa lát ăn kèm, khoai tây chiên 

Grilled Pork Noodle 298,000
Grilled pork skewers, fried spring rolls, fresh noodles
Bún thịt nướng, heo nướng xiên, chả giò chiên, bún  
  
Hu Tieu Nam Vang  298,000
Sliced pork, prawns, quail egg, pickled radish, noodles
Hủ tiếu Nam Vang, heo cắt lát, tôm, củ cải chua, hủ tiếu

POOL FAVORITES 



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Coconut Explosion 218,000
Fresh coconut, coconut ice cream, seasonal fresh fruit, toasted coconut
Kem trái dừa, kem dừa, trái cây tươi, dừa khô    
  
Knickerbocker Glory 218,000
Kem đa tầng 
Vanilla ice cream, strawberries, mango, pistachios, meringue, marshmallows, raspberry coulis
Kem vani, dâu tây, xoài, hạt dẻ cười, bánh trứng meringue, kẹo dẻo, sốt dâu rừng  
Add one shot of Sampan Rhum  60,000
Thêm 1 shot rượu rum Sampan

Seasonal Fruit Platter 168,000
Trái cây tươi
Your choice of homemade sorbet, ice cream 
Lựa chọn ăn kèm kem đá hoặc kem tươi 

Homemade Sorbet   68,000
Kem đá trái cây
Your choice of lime, mango, rambutan
Lựa chọn vị chanh, xoài, chôm chôm

Homemade Ice Cream 68,000
Kem nhà làm
Your choice of vanilla, strawberry, chocolate, coconut, hazelnut
Lựa chọn vị vani, dâu, sô cô la, dừa, hạt dẻ

SWEET ENDINGS 



DINNER MENU

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Signature Seafood Basket for Two  1,350,000 
Giỏ hải sản, dành cho 2 khách
Grilled grouper, crispy squid, grilled clams, grilled tiger prawns, flame grilled lobster tail, grilled 
oysters, mussels, crab legs.
Served with fruit salad, a choice of fried rice or stir fried noodles 
Cá mú nướng, mực chiên giòn, nghêu nướng, tôm sú nướng, tôm hùm nướng, vẹm nướng, càng cua, 
ăn kèm với xa-lát trái cây, cơm chiên hoặc mì xào

Vietnamese Beef Salad  328,000
Wagyu beef, onions, chili, garlic, lime juice, fish sauce
Gỏi bò Việt Nam, bò Wagyu, hành tây, ớt, tỏi, nước cốt chanh, nước mắm

Beef Pho Consume 388,000
Foie gras, Wagyu beef carpaccio, rice noodles, Vietnamese herbs  
Phở Bò kiểu Tây, gan ngỗng, bò wagyu thái mỏng, bánh phở, rau mùi

Lobster Banh Xeo 588,000
Bean sprouts, Vietnamese herbs, rice paper
Bánh xèo tôm hùm, giá, rau mùi, bánh tráng 

La Plage King Prawns (4 pieces) 388,000
Mango & lemongrass salsa
Tôm càng xanh La Plage, ăn kèm sốt xoài hương sả (3 con)

Coconut Broth Seafood Stew 368,000
Prawns, mussels, grouper, octopus
Hải sản nấu nước dừa, tôm, vẹm, cá mú, bạch tuột 

CHEF-RECOMMENDED DISHES
PREPARED BY TABLE SIDE 

6:00 PM - 11:00 PM



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Fresh Vietnamese Spring Rolls 288,000
Gỏi cuốn Việt Nam
Your choice of | Lựa chọn:  
Pork, prawns | Thịt heo, tôm
Mushrooms, vegetables, peanut sauce | Nấm, rau, sốt đậu phộng

Pomelo Salad  288,000
Carrots, onions, coriander, roasted peanuts
Gỏi bưởi, cà rốt, hành tây, ngò, đậu phộng
Your choice of grilled prawns, grilled squid
Lựa chọn: tôm nướng, mực nướng

Seared Scallops (3 pieces) 318,000
Sò điệp áp chảo (3 con) 

La Plage Duck Larb  318,000
Minced duck, cashews, sour pear, Vietnamese rice crackers
Gỏi vịt băm, hạt điều, lê, bánh tráng gạo

Crispy Squid 298,000
Tamarind, chili, salt
Mực chiên giòn, me, muối, ớt

Coconut Mussels  388,000
Coconut broth, cream, garlic, white wine
Vẹm nấu nước dừa, nước cốt dừa, tỏi, rượu trắng 

APPETIZERS



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

La Plage Vietnamese Bowl 298,000
Pickles, local vegetables, peanuts, boiled egg,
signature spicy dressing, lemon grass & chili chicken skewers, rice noodle  
Bún tươi La Plage, đồ chua, rau sống, đậu, trứng luộc, sốt cay đặc biệt, gà xiên sả ớt 

Stir Fried Ostrich 438,000
Red onions, garlic, tomatoes, basil, broccoli, steamed rice 
Đà điểu xào, hành tím, tỏi, cà chua, rau húng quế, bông cải, ăn kèm cơm trắng

Vegetarian Curry 288,000
Carrot, sweet potatoes, daikon radish, bamboo shoots
Cà ri chay, cà rốt, khoai lang, củ cải trắng, măng   

Seafood Fried Rice 328,000
Prawns, squid, clam, crab, bean sprouts, spring onion
Cơm chiên hải sản, tôm, mực, nghêu, cua, giá, hành lá

Crispy Spiced Baby Chicken 398,000
Vietnamese spices, smoked salt, plum sauce
Gà chiên ngũ vị, ngũ vị hương, muối hun khói, sốt mận

Grilled Lamb Chop  318,000
Lemon grass, pickled cucumber
Sườn cừu nướng sả, dưa leo ngâm chua

Beef Tenderloin (250gr)  688,000
Vietnamese green chili, rock salt, choice of 1 side
Thăn nội bò (250gr), ớt xanh, muối hột, lựa chọn 1 món ăn kèm  

Stir Fried Crab 338,000
Vegetables, steamed rice
Cua xào, rau củ, cơm trắng  

Nha Trang Whole Lobster (500gr) 1,088,000
Your choice to be fried with tamarind, garlic & butter, salt & chili  
Tôm hùm Nha Trang nguyên con (500gr), rang với me, bơ tỏi hoặc muối ớt

MAINS COURSES



Mixed Vegetables Egg Noodles 158,000
Broccoli, shiitake mushrooms, pickled Fresno chilies 
Mì trứng xào rau thập cẩm, bông cải xanh, nấm hương, ớt Fresno ngâm 

Sautéed Morning Glory 158,000
Garlic, fish sauce
Rau muống xào tỏi, nước mắm

Stir Fried Mixed Vegetables 158,000
Garlic, fish sauce
Rau thập cẩm xào tỏi, nước mắm

Garden Salad 158,000 
Vinaigrette dressing
Salad rau xanh, sốt dầu giấm

Steamed Jasmine Rice  128,000
Cơm trắng

French Fries or Wedges 158,000 
Khoai tây chiên

Fried Rice  158,000
Cơm chiên

Vietnamese Baguette  58,000
Bánh mì

SIDES

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements.

Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm

Signature Vietnamese Coffee Bun  288,000
Sweet milk frosting, served with Vietnamese coffee 
Bánh ngọt kẹp kem cà phê, phục vụ cùng cà phê sữa đá 

Banana Sweet Soup 218,000
Sago, sweet coconut soup
Chè chuối, bột báng, nước cốt dừa

Coconut Explosion 218,000
Fresh coconut, coconut ice cream, seasonal fresh fruit, toasted coconut 
Kem trái dừa, dừa tươi bào, kem dừa, trái cây tươi, dừa khô

Avocado Ice Cream 218,000
Coconut flakes, maple syrup 
Kem bơ, dừa khô, si rô lá phong

Vietnamese Coffee Jelly  218,000
Milk, coffee jelly, whipped cream
Cà phê thạch, sữa tươi, thạch cà phê, kem tươi

Crème Caramel Flan 218,000
Kem flan

Seasonal Fruit Platter  168,000
Trái cây tươi
Your choice of homemade sorbet, ice cream 
Lựa chọn ăn kèm kem đá hoặc kem 

Homemade Sorbet  68,000
Kem đá trái cây
Your choice of lime, mango, rambutan
Lựa chọn vị chanh, xoài, chôm chôm

Homemade Ice Cream 68,000
Kem nhà làm
Your choice of vanilla, strawberry, chocolate, coconut, hazelnut
Lựa chọn vị vani, dâu, sô cô la, dừa, hạt dẻ

SWEET ENDINGS 





3,288,000
3,788,000
3,988,000
4,988,000

Louis Roederer Brut Premier, France
Billecart-Salmon Brut Réserve, France
Taittinger Brut Réserve, France
Billecart-Salmon Brut Rosé, France

CHAMPAGNE / VANG NỔ

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

SPARKLING & PROSECCO
 VANG SỦI TĂM

Glass/Ly Bottle/Chai

1,088,000
1,188,000
1,488,000

198,000Lindeman's Premier Selection Brut Cuvee, South Eastern Australia
De Bortoli Sparkling Brut, Australia
Bottega Brut Spumante Rosato, Italy

1,088,000
1,388,000
1,388,000
1,388,000
1,388,000
1,388,000
1,488,000
1,588,000
1,688,000
1,988,000
2,488,000

208,000
248,000
258,000

Semillon Chardonnay, Lindeman’s Premier Selection, Australia
Sauvignon Blanc, Gérard Bertrand Réserve Speciale, France 
Sauvignon Blanc, Matua, New Zealand
Gewurztraminer Blend, Casillero Del Diablo Devil's Collection, Chile
Parellada White/Grenache, Torres, Vina Sol, Spain
Grecanico/Chardonnay, Planeta, La Segreta Bianco, Italy
Chardonnay, Cordillera, Chile
Gewürztraminer, Torres Vina Esmeralda, Spain 
Riesling, Wynns, Australia
Sauvignon Blanc, Henri Bourgeois, 'En Travertin', France 

WHITE WINE / VANG TRẮNG



All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

Glass/Ly Bottle/Chai

Sangiovese-blend, Ruffino ‘Rosatello’ Rosato, Italy
Carignan / Grenache, Moulin de Gassac, Figaro Rose, France
Cinsault, Villa Garrel Côtes de Provence, France

RED WINE
VANG ĐỎ

988,000
1,088,000
1,088,000
1,388,000
1,488,000
1,588,000
1,688,000
1,888,000
1,988,000
2,188,000
3,188,000

Carmenere, Sunrise, Concha y Toro, Chile
Shiraz Cabernet, Lindeman’s Premier Selection, Australia
Pinot Noir, Tribu Trivento, Argentina
Cabernet Merlot, Gérard Bertrand Réserve Speciale, France
Pinot Noir  Reserva, Casillero Del Diablo, Chile
Sangiovese, Barone Ricasoli, Italy
Cabernet Sauvignon/Sangiovese, Banfi, Col Di Sasso, Italy
Pinot Noir, Matua, New Zealand
Merlot / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon, Chateau de Malengin, France
Pinot Noir, Louis Jadot " Couvent de Jacobins", France
Cabernet Shiraz, Penfolds Bin 8, Australia

988,000
1,088,000
1,288,000

218,000

208,000
218,000
248,000

ROSE WINE
VANG HỒNG



Glass/Ly

CLASSIC COCKTAILS
COCKTAIL CỔ ĐIỂN

128,000

128,000

148,000

148,000

148,000

168,000

168,000

168,000

Gin Martini
Beefeater gin, Martini dry vermouth

Tom Collin
Beefeater gin, lime juice, sugar syrup, soda

Mojito
Rum, lime juice, mint leaves, sugar syrup

Margarita
Olmeca Reposado tequila, Cointreau, lime juice

Pina Colada
Rum, Malibu, coconut milk, fresh pineapple juice, fresh lime Juice, salt 

Pimm’s Cup
Pimm’s, fresh lemon, orange, cucumber, fresh strawberries & fresh lemonade

Rum Negroni
Rum, La quintinye vermouth royal rouge, Campari

Long Island Iced Tea
Absolut vodka, rum, Beefeater gin, Olmeca Reposado tequila, Cointreau, lime 
juice, sugar syrup, Pepsi

MOCKTAILS
THỨC UỐNG KHÔNG CỒN 

78,000

78,000

78,000

78,000

Mango Cooler
Mango, blueberry, strawberry syrup

Manjito
Mango, lime juice, mint leaves, sugar syrup, soda

Berry Apple
Apple, strawberry, lime juice, sugar syrup

Virgin Colada
Pineapple juice, coconut cream, lime juice, fresh milk

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



Glass/Ly

168,000

168,000

168,000

178,000

178,000

178,000

178,000

188,000

198,000

198,000

SIGNATURE COCKTAILS
COCKTAIL ĐẶC BIỆT

Rau Ram Inspire
Beefeater infused green chili, Grand Marnier, lime juice, ginger, rau ram, coriander

Life of Purity
Absolut infused cinnamon, lime juice, lychee, Crème de cassis

Kumquat Mojito
Rum, Captain Morgan rum, kumquat juice, mint leaves, coriander, ginger syrup

Colorfull Memory
Olmeca infused butterfly pea tea, Malibu, Pineapple juice, lime juice,Orgeat syrup,  
fresh Coconut juice 

My Passion
Beefeater infused chilli, Campari, Passion fruit, Anise star syrup, lime juice, white egg

Home Sweet Home
Rum, Captain Morgan rum, kumquat juice, mint leaves, coriander, ginger syrup

My Homeland
Chivas Regal 12 YO, Orgeat syrup, Ginger, lime juice, Vietnamese pepper

Tiki Pago
Olmeca Reposado tequila, Prosecco, lime juice, agave nectar, pineapple juice

Lychee Martini
Beluga noble vodka, La quintinye vermouth royal rouge, Giffard Lichi-Li, lychee

Bahama Mama
Diplomático planas rum, Diplomático reserva exclusiva, orange juice, lime juice, pineapple 
juice, coconut syrup

98,000

98,000

Summer Cooler
Green tea, lime juice, lychee, lemongrass, mint leaves, honey

Vitamin Booster
Green tea, lime juice, pineapple juice, apple juice, passion fruit, honey

SIGNATURE ICED TEA
TRÀ ĐÁ ĐẶC BIỆT

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



Glass/Ly

Glass/Ly

Bottle/Chai

Can/Lon

450ML
330ML
750ML
330ML
750ML
330ML
750ML

78,000

78,000

The Sheraton Delight
Mango, pineapple juice, mints leave, yoghurt, fresh milk

Energizer
Strawberries, blueberries, yoghurt, fresh milk

HEALTHY SMOOTHIES
SINH TỐ

70,000
128,000
168,000
148,000
168,000
148,000
168,000

Alba
Evian
Evian
Perrier
Perrier
Badoit
Badoit

STILL & SPARKLING WATER
NƯỚC LỌC & NƯỚC KHOÁNG

MILKSHAKES / KEM SỮA XAY

78,000
78,000
78,000
78,000
88,000

Classic Vanilla
Chocolate
Strawberry
Banana
Chocolate & Caramel

50,000
70,000

SOFT DRINK / NƯỚC NGỌT

Pepsi, Pepsi Light, 7UP, Mirinda, Evervess Tonic Water, Evervess Club Soda
Ginger Ale

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



Glass/Ly

Glass/Ly

78,000
78,000
78,000
78,000
78,000
88,000

Orange
Watermelon
Pineapple
Passion fruit
Mango
Coconut

Bottle or Can
/ Chai hoặc lon

Bottle or Can
/ Chai hoặc lon

98,000
98,000
98,000
98,000

128,000

BEER / BIA

DRAUGHT BEER / BIA TƯƠI

Local Larue
Heineken
Tiger
Sapporo 
Corona

88,000
88,000
98,000

Local Red Rock
Gauden Dark
Warsteiner

CRAFT BEERS/ BIA THỦ CÔNG

FRESH JUICE / NƯỚC TRÁI CÂY

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

7 Bridges - Sunset Tangerine wheat 138,000
7 Bridges - Heritage Blonde Ale 138,000
Platinum Saigon- Golden Ale 138,000
Pasteur Street IPA - Jasmine IPA 138,000



Glass/Ly

Pot/Ấm

78,000
78,000
88,000
88,000
88,000

108,000
108,000
108,000

Illy Decaffeinated
Illy Espresso
Illy Double Espresso 
Illy Regular
Illy Americano
Illy Cappuccino
Illy Latte
Illy Frappuccino

ILLY COFFEE/ICE COFFEE
CÀ PHÊ ILLY

68,000
68,000
68,000
78,000
78,000
78,000

Vietnamese Black Coffee
Vietnamese Black coffee Sai Gon Style
Vietnamese Ice “Bạc Xỉu”
Vietnamese Coffee, condense milk
Vietnamese Milk Coffee Sai Gon Style
Vietnamese Coconut Coffee

VIETNAMESE COFFEE
CÀ PHÊ VIỆT NAM

SPECIALTY COFFEES
CÀ PHÊ ĐẶC BIỆT

Mexican Coffee - Illy Coffee & Kahlua                                    188,000
Irish Coffee - Illy Coffee & Jameson                                    208,000

88,000Brilliant Breakfast, The Original Earl Grey
Green tea with Jasmine Flowers
Pure Peppermint Leaves

DILMAH LOOSE TEA SELECTIONS
TRÀ LÁ DILMAH

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui long thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



Bottle/Chai

APERITIF

LIQUOR

Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Dry
Campari Bitter
Ricard
La Quintinye Vermouth Royal Blanc
La Quintinye Vermouth Royal Extra Dry
La Quintinye Vermouth Royal Rouge

Glass/Ly

118,000
118,000
118,000
128,000
138,000
168,000
168,000
168,000

Malibu
Kahlua
Amaretto 
Bailey Irish Cream

118,000
118,000
118,000
128,000

RUM

1,988,000
2,188,000
2,288,000
1,088,000   
2,088,000     
1,988,000      
2,388,000 

Local Sampan 48%
Local Sampan 54%
Local Sampan 65%
Nusa Caña
Abelha Organic Cachaça Silver
Diplomático Planas
Diplomático Reserva Exclusiva

128,000
138,000
148,000
108,000
158,000
158,000
188,000

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui long thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



GIN

Beefeater
Bombay Sapphire
Tanqueray 
Hendricks 

Bottle/ChaiGlass/Ly

118,000
128,000
148,000
168,000

1,188,000
1,288,000
1,488,000
2,488,000

VODKA

Absolut
Absolut Kurant
Absolut Peach
Absolut Citron
Grey Goose
Belvedere
Beluga Noble Russian

118,000
118,000
118,000
118,000
148,000
198,000
198,000

988,000
988,000
988,000
988,000

1,988,000
2,888,000
2,888,000

WHISKY

988,000
1,788,000
3,588,000
4,888,000
4,388,000
7,888,000

Jameson Original
Chivas Regal 12 YO
Ballentine’s 17 YO 
Ballentine’s 21 YO
The Glenlivet 15 YO
The Glenlivet 18 YO

138,000
148,000
298,000
388,000
388,000
588,000

TEQUILA

1,388,000
3,588,000
3,888,000

Olmeca Reposado 
Herradura Plata
Don Julio Blanco

118,000
268,000
288,000

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui long thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



COGNAC

AMARGNAC & CALVADOS

Samalens VSOP
Fine Calvados

388,000
288,000

3,888,000
2,888,000

Gonzales Byass Tio Pepe Jerez Fino
Penfold Club Reserve Port

188.000
228,000

3,888,000
2,888,000

Bottle/Chai

Martell VSOP
Martell Cordon Bleu
Martell XO
Hardy VSOP
H By Hine VSOP
Remy Martin XO

Glass/Ly

228,000
788,000
888,000
278,000
288,000
688,000

2,888,000
7,888,000
9,888,000
2,888,000
3,288,000
6,888,000

SHERRY & PORT

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui long thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.

All prices are in VND and subject to 5% service charge and applicable government tax. Please inform our service team if you have any special dietary requirements
Giá trên niêm yết bằng VND và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế VAT. Vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ của khách sạn mọi yêu cầu đặc biệt về thực phẩm.



Sheraton Grand Danang Resort
35 Truong Sa, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang 550000 

T  84 236 398 8999
Marriott.com/DADSI


