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APPETIZER  KHAI VỊ  

Spicy seafood and green mango salad  Gỏi xoài xanh hải sản 

Rolls steamed rice noodle with marinated beef                              
and green papaya 

Bánh cuốn thịt bò với đu đủ xanh 

  

  

SOUP SOUP 

Sweet corn and crab meat soup Súp bắp non thịt cua 

 
 

 

  

MAIN COURSE MÓN CHÍNH 

Fried tiger prawns with salt and onion Tôm sú rang muối và hánh lá 

Steamed sea bass fish fillet                                                                  
with ginger in light soya sauce 

Cá chẽm phi lê hấp gừng  
và sốt nước tương 

Grilled chicken leg marinated with lemon leaf Đùi gà nướng lá chanh 

Pan-fried beef fillet in black bean sauce Bò phi lê áp chảo sốt tương đen                     

Wok-fried pok choy with baby corn and mushroom sauce Cải thìa xào bắp non và sốt nấm    

Steamed rice Cơm trắng 

  

  

DESSERT MÓN TRÁNG MIỆNG 

Sliced fresh seasonal fruit with passion ice cream 
 
 

Trái cây theo mùa dùng kèm với             
kem chanh dây 
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APPETIZER  KHAI VỊ  

Veal salad with green banana and crisp vegetable         Gỏi bê thui với chuối chát 

Fresh crystal spring rolls with shrimp, pork, rice noodle 
and herbs 

Gỏi cuốn tôm thiṭ 

 

  

  

SOUP SOUP 

Sea cucumber soup with prawns and seaweed 

 

Súp tôm, hải sâm và rong biển 

 
 

 

  

MAIN COURSE MÓN CHÍNH 

Fried mash shrimp roll with wonton skin Chả tôm cuốn da hoành thánh chiên giòn 

Steam whole grouper with mushroom,                                 
glass noodle ginger and oyster sauce 

Cá mú nguyên con hấp nấm  bún tàu, 
gừng và dầu hào 

Grilled Australian prime beef medallion on lemongrass Bò Úc xiên sả nướng  

Wok-fried pok choy and broccoli with crab meat sauce Bông cải xanh và cải thìa xào sốt thiṭ cua 

Fragrant steamed rice Cơm trắng 

  

  

DESSERT MÓN TRÁNG MIỆNG 

Sliced tropical fruit and white lotus crème brulee 

 

 

Bánh kem sữa trứng vi ̣sen  

với trái cây nhiệt đới 
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APPETIZER  KHAI VỊ  

Sweet and sour prawn and squid salad           Gỏi tôm và mực chua ngọt 

Deep fried Vietnamese spring roll Chả giò chiên giòn 

  

  

SOUP SOUP 

Abalone soup with shredded chicken Súp bào ngư gà xé 

 
 

 

  

MAIN COURSE MÓN CHÍNH 

Steamed tiger prawns in coconut juice Tôm sú hấp nước dừa 

Steamed Grouper fillet with mushrooms and soya sauce Cá mú hấp với nấm và sốt nước tương 

Fried mini pork rib with onion and chili salt Sườn non chiên - xóc hành tây và muối ớt        

Roasted chicken with honey and seasame seed  Gà quay mật ong và mè rang 

Fragrant Australian beef strip loin                                  
with onion and pepper sauce 

Bò Úc áp chảo ăn kèm hành tây xào             
và sốt tiêu 

Wok-fried broccoli with Chinese mushroom                   
and scalloped meat in oyster sauce 

Bông cải xanh xào sốt nấm và thit sò điêp̣ 

 

Fried rice with seafood Cơm chiên hải sản 

  

  

DESSERT MÓN TRÁNG MIỆNG 

Assorted sliced fruits with green tea ice cream 
 

 

Trái cây các loaị dùng với kem trà xanh 
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APPETIZER  KHAI VỊ  

Fried Hanoi spring rolls with crab meat, minced pork 
and glass noodle            

Chả giò cua và thiṭ kiểu Hà Nội 

Grilled beef with green mango salad Gỏi bò xoài xanh 

  

  

SOUP SOUP 

Asparagus soup with seafood and Japan seaweed Súp hải sản măng tây và rong biển Nhật 

 
 

 

  

MAIN COURSE MÓN CHÍNH 

Steamed peeled tiger prawns in bowl  Tôm sú lột vỏ hấp với nấm và đậu Hà Lan  

Pan fried cobia fish with pepper sauce Cá bốp áp chảo ăn với sốt tiêu đen 

Braised chicken with fresh mushroom,                       
ginger and oyster sauce 

Gà hấp mềm với nấm tươi, gừng và dầu hào         

Wok fried Japanese scallops and squid                          
with sweet basil and chili 

Sò điệp Nhật và mực xào rau quế và ớt 

Wok-fried Kai lan with garlic Cải làn xào tỏi 

Fried rice with salted fish Cơm chiên cá mặn 

  

  

DESSERT MÓN TRÁNG MIỆNG 

Crème caramel with crisp almond tuile Kem flan với haṇh nhân 


