Khai Vị
Gazpacho Andaluz
Súp lạnh cà chua kiểu Tây Ban Nha

100 000 đ

Bánh mì nướng bơ tỏi

85 000 đ

Bánh mì nướng Bruschetta
Bánh mì nướng với cà chua thái hạt lựu, hành tây, ô liu, dầu ô liu và các loại rau
thơm

95 000 đ

Bánh mì nướng Bruschetta với giăm bông Serrano

175 000 đ

Bánh mì nướng với giăm bông Serrano và dầu ô liu

165 000 đ

Bánh mì nướng với cá ngâm dầu kiểu Tây Ban Nha
Cá cơm phi lê ngâm dầu ăn kèm với bánh mì nướng tỏi
Rau mùi tây, nụ bạch hoa ngâm và hành tây

135 000 đ

Cocktail Tôm

175 000 đ

Hàu tươi Fine de Claires - 24 con
Phục vụ với bánh mì nướng, bơ, giấm với hành tím và chanh
Vui lòng đặt trước 24H

610 000 đ

Bò tái kiểu Ý
Thịt bò thái lát, phô mát Parmesan, nụ bạch hoa ngâm, chanh, dầu ô liu

215 000 đ

Đà điểu tái kiểu Ý
Thịt đà điểu thái lát, phô mát Parmesan, nụ bạch hoa ngâm, chanh, dầu ô liu

150 000 đ

Bacon Quiche: Bánh tart mặn kiểu Pháp
Ăn kèm với xà lách

145 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Salad
Salad với giăm bông Parma
Giăm bông Parma, phô mát Parmesan thái lát, rau xà lách

205 000 đ

Salad Lyon kiểu Pháp
Xà lách frise, thịt xông khói, bánh mì giòn, trứng luộc, dầu quả óc chó

175 000 đ

Salad Byzantine với quả óc chó
Cà tím, Feta và phô mai dê, trái ô liu, quả óc chó và bánh mì giòn

205 000 đ

Salad Caesar
Thịt xông khói, bánh mì giòn, Gà hoặc Tôm, sốt Dijon Caesar

195 000 đ

Salad phô mai dê
Xà lách với nước sốt phủ với phô mai dê và các loại hạt
Phục vụ trên bánh mì nướng

195 000 đ

Salad gan gà
Xà lách với thịt xông khói, bánh mì giòn và gan gà nóng với sốt dầu giấm mâm xôi

170 000 đ

Salad kiểu Nice
Xà lách, cà chua, dưa chuột, ớt chuông xanh, hành tây, cá cơm ngâm dầu, cá ngừ
ngâm dầu, trái ô liu đen, tỏi, trứng

175 000 đ

Salad kiểu Hy Lạp
Phô mai Feta, cà chua, dưa chuột, trái ô liu đen, ớt chuông xanh

175 000 đ

Salad gà nướng
Xà lách, cà chua, thịt gà, trái ô liu đen, nụ bạch hoa ngâm, hành tây, hạnh nhân

175 000 đ

Salad trộn kiểu Địa Trung Hải
Cà chua, ớt chuông xanh, lá bạc hà, hành tây, dưa chuột, dầu ô liu, nước cốt chanh

135 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Salad tôm kiểu Tây Ban Nha
Tôm với bánh mì giòn ăn kèm với xà lách trộn

195 000 đ

Nghêu hấp sả và tỏi
Vui lòng chờ trong 30 phút

165 000 đ

Súp
Súp kem nấm

135 000 đ

Súp kem nấm với nấm cục truffle và dầu truffle

195 000 đ

Súp hành kiểu Pháp truyền thống

145 000 đ

Súp rau củ

120 000 đ

Súp bí đỏ và cua kiểu Thái 🌶🌶

145 000 đ

Khai Vị Kiểu Thái
Gỏi xoài vịt quay 🌶🌶
Vịt quay, xoài tươi, cà chua, hành tây, dưa chuột, ớt chuông, hạt điều

195 000 đ

Som Tam 🌶🌶🌶
Gỏi đu đủ cay truyền thống của Thái với tôm khô

130 000 đ

Yam Neua Yang 🌶🌶
Xà lách thịt bò nướng cay

175 000 đ

Laab Gai, Moo, Nua 🌶🌶
Gỏi thịt Gà, thịt Heo hoặc thịt Bò thái lát cay

175 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Yum Talay 🌶🌶
Xà lách trộn Tôm và Mực

175 000 đ

Yum Woon Sen 🌶🌶🌶
Gỏi miến Tôm và Mực, đậu phộng

175 000 đ

Tom Yum Koong 🌶🌶🌶
Súp tôm chua cay

175 000 đ

Miam Makuea 🌶🌶
Gỏi cà tím với tôm khô, riềng, sả

185 000 đ

Trứng chiên kiểu Thái 🌶
Thịt bò băm xào cay cuộn trong trứng

175 000 đ

Khai Vị KIểu Việt Nam
Chả giò chay

120 000 đ

Chả giò tôm

145 000 đ

Mực chiên giòn

165 000 đ

Gỏi mực 🌶
Mực với tỏi, gừng, ớt, nước cốt chanh, hành tây

175 000 đ

Xà lách trộn thịt bò

175 000 đ

Canh chua cá hoặc tôm

145 000 đ

Canh cá nấu với thơm và cà chua

145 000 đ

Canh rau củ nấu với thịt tôm hoặc heo bằm

145 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Cá Và Hải Sản
Tùy thuộc vào thị trường có sẵn.
Chọn loại Cá:
Cá nhồng, Cá hồng
Cá bốp, Cá thu, Cá chẽm
Chọn loại Sốt ăn kèm:
Dầu ô liu & Tỏi / Dầu ô liu, Ớt & Tỏi 🌶🌶/ Chanh, Muối & Tiêu
Sốt Thái 🌶🌶 / Sốt Rougail / Sốt Cajun 🌶

195 000 đ
215 000 đ

*********
Cá chẽm phi lê phủ trái ô liu

215 000 đ

Cá chẽm nguyên con nướng giấy bạc
Sốt dầu ô liu & Rau thơm với khoai tây thái lát
(dành cho 02 người) Vui lòng chờ 45 phút

365 000 đ

Cá chẽm nguyên con nướng tự nhiên. Sốt chanh & sốt Thái 🌶🌶
(dành cho 02 người) Vui lòng chờ 45 phút

365 000 đ

Cá chẽm nguyên con nướng. Sốt dầu ô liu và Tỏi
(dành cho 02 người) Vui lòng chờ 45 phút

365 000 đ

Tôm sú nướng hoặc hấp. Sốt chanh & sốt Thái 🌶🌶

280 000 đ

Tôm sú nướng dầu ô liu và tỏi

280 000 đ

Tất cả các món ăn được phục vụ với hỗn hợp cơm gạo lứt đỏ và nâu
hoặc cơm trắng và rau củ
Cá tẩm bột chiên & Khoai tây

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

140 000 đ

Hải Sản Tươi Sống
Vui lòng đặt hàng trước 01 tiếng – Tùy thuộc vào giá thị trường
Tôm hấp hoặc nướng với nước sốt muối và chanh & nước sốt Thái
Cua vị tự chọn
Cua sốt me, Cua rang muối

Hải Sản Kiểu Thái
Tất cả các món ăn được phục vụ với hỗn hợp cơm gạo lứt đỏ và nâu hoặc cơm trắng
Cá sốt Ngũ vị 🌶🌶
Hành, tỏi, ớt, cà chua và gia vị

195 000 đ

Cá chẽm nguyên con hấp sốt chanh cay
Vui lòng chờ 45 phút

365 000 đ

Gaeng Keow Wan Koong, Talay 🌶
Cà ri xanh nấu cay với nước cốt dừa với tôm hoặc hải sản

195 000 đ

Pad Krapow Koong 🌶
Tôm xào cay với lá húng quế

195 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

H ả i S ả n K i ể u V i ệ t Nam
Tất cả các món ăn được phục vụ với hỗn hợp Cơm gạo lứt đỏ và nâu hoặc Cơm trắng
Cá thu sốt cà

205 000 đ

Cá kho tộ

195 000 đ

Mực xào sốt sa tế Việt Nam 🌶

195 000 đ

Mực hấp gừng và hành tây

195 000 đ

Mực xào sốt chua ngọt

195 000 đ

Tôm hấp nước dừa

195 000 đ

Tôm xào với tỏi

195 000 đ

Tôm xào sốt sa tế Việt Nam 🌶

195 000 đ

Tôm xào sốt tiêu đen 🌶

195 000 đ

Tôm xào sốt me

195 000 đ

Tôm xào hạt điều
Hạt điều, hành tây, tỏi, ớt chuông xanh

195 000 đ

Cà ri tôm

195 000 đ

Cà ri cá 🌶
Đậu bắp, cà tím, sả và ớt

195 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Thịt Và Gia Cầm
Thịt bò và Đà điểu ăn kèm với khoai tây chiên hoặc khoai tây nướng, Rau củ và salad trộn với nước sốt

Thịt Bò Úc Black Angus Australien 250 gr

620 000 đ

Thịt Bò Úc Black Angus Australien 200 gr

500 000 đ

Thịt Bò Bít tết Úc Black Angus Australien 250 gr

575 000 đ

Thịt Bò Bít tết Úc T-Bone 350 gr

480 000 đ

Thịt Đà điểu phi lê nướng 250 gr

235 000 đ

Thịt Đà điểu phi lê nướng với sốt Cajun 🌶
Sốt Cajun cay: bột ớt paprika, lá kinh giới cay, thì là, ớt, rau mùi,….

245 000 đ

Đùi gà ướp nướng 300 gr

195 000 đ

Gà xào sốt Cajun 🌶
Sốt Cajun cay: bột ớt paprika, lá kinh giới cay, thì là, ớt, rau mùi,….

185 000 đ

Gà nướng với sốt Rougail 🌶
Cà chua, tỏi, ớt và gừng

185 000 đ

Gà tẩm bột chiên & Khoai tây

140 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Thịt Phong Cách Thái
Tất cả các món ăn được phục vụ với hỗn hợp cơm gạo lứt đỏ và nâu hoặc cơm trắng
Gaeng Keow Wan Gai, Nua 🌶
Cà ri xanh và nước cốt dừa cay kiểu Thái với thịt gà, bò và heo

190 000 đ

Tom Kha Gai
Gà nấu nước cốt dừa và chanh kiểu Thái

185 000 đ

Gaeng Ped Moo, Gai, Nua 🌶
Cà ri đỏ kiểu Thái với thịt bò, gà và heo

190 000 đ

Pad Krapow Gai 🌶
Gà xào cay với lá húng quế

185 000 đ

Cà ri đỏ hoặc xanh với thịt vịt quay 🌶
Thịt vịt quay, sốt cà ri, cà tím, nước cốt dừa, lá húng quế

205 000 đ

Cà ri đỏ hoặc xanh với thịt gà quay 🌶
Thịt gà quay, sốt cà ri, cà tím, nước cốt dừa, lá húng quế

185 000 đ

Cà ri Panang với đùi gà 🌶

195 000 đ

Cà ri Massaman với đùi gà 🌶

190 000 đ

Cà ri Panang với thịt gà, bò hoặc heo 🌶

190 000 đ

Cà ri Massaman với thịt cừu hoặc thịt gà 🌶
Cà ri Massaman, thịt cừu hoặc thịt gà, khoai tây, nước cốt dừa

190 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

T h ị t P h o n g C á c h V i ệ t Nam
Vịt quay Bắc Kinh
Dành cho 02 người hoặc hơn - Vui lòng đặt trước 24 tiếng

750 000 đ

Bò lúc lắc và khoai tây chiên

195 000 đ

Sườn heo nướng với sốt Barbecue
Phục vụ với cơm trắng hoặc khoai tây chiên và xà lách
Vui lòng chờ 30 phút

195 000 đ

Cà ri gà 🌶
Khoai tây, sả, ớt, tỏi, nước cốt dừa

185 000 đ

Tất cả các món ăn dưới đây được phục vụ với hỗn hợp cơm gạo đỏ và nâu hoặc gạo trắng hấp, và xà lách
Sườn heo nướng với ớt & sả 🌶

195 000 đ

Gà nướng với ớt & sả 🌶

185 000 đ

Gà nướng với sốt sa tế Việt Nam 🌶

185 000 đ

Gà nướng với gừng

185 000 đ

Gà nướng với đậu phộng và tỏi

185 000 đ

Gà nướng với hạt điều
Hạt điều, hành tây, tỏi, ớt chuông xanh

185 000 đ

Bò xào với sốt sa tế Việt Nam 🌶

195 000 đ

Bò xào với ớt & sả 🌶

195 000 đ

Bò xào với rau muống và tỏi

195 000 đ

Vịt quay xào rau
Vịt quay, dầu hào, tỏi, hành tây, rau

205 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Cơm Và Mì
Hỗn hợp cơm nấu gạo lứt đỏ và nâu với Dầu ô liu

65 000 đ

Món In-đô-nê-xi-a
Mie Goreng 🌶
Mì xào với tôm và gà kiểu indo

185 000 đ

Nasi Goreng 🌶
Cơm chiên với tôm và gà kiểu indo

185 000 đ

Món Xin-ga-po
Mì xào kiểu Xin-ga-po
Thịt heo, Tôm, Trứng, Cải thảo

185 000 đ

Món Thái lan
Phad Thai Goong Sod 🌶
Phở xào với thịt heo và tôm, trứng, đậu phộng, tỏi kiểu Thái Lan

185 000 đ

Món Việt Nam
Cơm chiên hải sản

195 000 đ

Cơm chiên cua

195 000 đ

Cơm chiên tôm

195 000 đ

Cơm chiên gà

185 000 đ

Mì vàng xào hải sản

195 000 đ

Mì vàng xào thịt bò hoặc tôm

195 000 đ

Mì vàng xào thịt vịt quay

195 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Pasta và Bánh Pizza
Lasagna

200 000 đ

Mì Ý sốt lá húng tây

170 000 đ

Mì Ý sốt lá húng tây với hải sản

200 000 đ

Mì Ý sốt dầu ô liu, tỏi và ớt 🌶

160 000 đ

Mì Ý, mì Ý Linguine hoặc mì Ý Tagliatelle với tôm ăn kèm nước sốt kem

200 000 đ

Mì Ý sốt Bò bằm

185 000 đ

Mỳ Ý với sốt cà chua

170 000 đ

Mì Ý sốt Tom Yum Koong cay kiểu Thái 🌶🌶
Tôm, sả, ớt, tiêu, riềng

195 000 đ

Mì Ý Tagliatelle sốt kem phô mát và thịt xông khói

195 000 đ

Mì Ý Tagliatelle sốt hải sản

205 000 đ

Mì Ý Tagliatelle cọng đen với sốt hải sản

215 000 đ

Mì Ý Linguine với sốt cà ri tôm và sò điệp

205 000 đ

Mì Ý Tagliatelle sốt kiểu địa trung hải
Trái ô liu xanh và đen, nụ bạch hoa ngâm, ớt, lá húng tây và dầu ô liu

180 000 đ

Bánh pizza sốt cà chua và phô mai

180 000 đ

Bánh pizza hải sản

205 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Bánh pizza kiểu Thái 🌶🌶
Tôm, sả, rau mùi, tiêu hạt, riềng, phô mai mozzarella

205 000 đ

Bánh pizza với giăm bông Serrano

205 000 đ

Rau củ & Khoai tây
Khoai tây chiên

70 000 đ

Khoai tây lát áp chảo

70 000 đ

Rau muống xào tỏi

70 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Tráng miệng
Bánh Kếp và Bánh Quế: vui lòng xem thực đơn Bánh Kếp và Bánh Quế của
chúng tôi
Trái cây tươi thập cẩm theo mùa

65 000 đ

Crème Brûlée

125 000 đ

Chocolat Fondant

115 000 đ

Profiteroles
Bánh su ăn kèm với kem Vani và sốt socola đen

135 000 đ

Xôi Xoài
Kèm với sốt đường dừa và cây cọ

100 000 đ

Chocolate Mousse Nhà Làm

100 000 đ

Kem/Một cúp
Vui lòng hỏi người phục vụ về hương vị kem hiện có

45 000 đ

Colonel
Hai cúp kem chanh với rượu Vodka

100 000 đ

Bounty
Hai cúp kem dừa, sốt socola và rượu hương dừa

125 000 đ

Banana Split
Chuối, Socola, Kem Dâu và kem Vani, sốt socola và kem đánh

140 000 đ

Mui Ne Seaside
Xoài, Kem Chanh và kem Dừa, Mứt cam và rượu hương cam

140 000 đ

Orange Revolution
Xoài, Kem Xoài và kem Vani, Kem đánh

140 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Thức ăn nhẹ & Bánh mì kẹp
B á n h k ế p k i ề u m ạ ch
Bánh kếp SUNSEA
Trứng, giăm bông và phô mai emmental

140 000 đ

Bánh kếp giăm bông và phô mai emmental

125 000 đ

Bánh kếp nấm rơm và nấm cục truffle, sốt kem

170 000 đ

Bánh kếp với phô mai emmental và nấm cục truffle

170 000 đ

Bánh mì Pita
Bánh mì Pita cuộn gà
Thịt gà, đậu đen, cà chua, lá bạc hà, sốt cocktail và phô mai

150 000 đ

Bánh mì Pita cuộn tôm 🌶
Thịt tôm, ớt, đậu đen, cà chua, lá bạc hà, sốt cocktail và phô mai

160 000 đ

🌶 cay ít - 🌶 🌶 cay vừa - 🌶 🌶 🌶 cay nồng - Vui lòng chọn theo sở thích của bạn

Tất cả giá tính bằng đồng Việt Nam, đã bao gồm phí dịch vụ và thuế
+ 25% cho dịch vụ phòng

Bánh mì kẹp
Croque Monsieur
Bánh mì kẹp nóng, giăm bông và phô mai

140 000 đ

Croque Madame
Bánh mì kẹp nóng, giăm bông và phô mai, kèm trứng nằm trên mặt

155 000 đ

Burger bò
Bò, Xà lách, cà chua, hành tây, dưa chuột, dưa chuột muối và sốt cocktail

145 000 đ

Burger bò với phô mai
Bò, xà lách, cà chua, hành tây, dưa chuột, dưa chuột muối, sốt cocktail và phô mai

155 000 đ

Burger đà điểu
Đà điểu, cà chua, hành tây, nấm rơm và sốt cà ri

140 000 đ

Burger đà điểu với sốt Cajun
Sốt Cajun cay: bột ớt paprika, lá kinh giới cay, thì là, ớt, rau mùi, ...

150 000 đ

Bánh mì kẹp thịt đà điểu
Bánh mì dài, thịt đà điểu, cà chua, hành tây, nấm rơm, sốt cà ri

140 000 đ

Club House Sandwich
Trứng chiên, thịt xông khói, thịt gà, nụ bạch hoa ngâm, cà chua, xà lách

130 000 đ

Bánh mì kẹp cá ngừ
Bánh mì dài, cà chua, xà lách, sốt mayonnaise, cá ngừ

140 000 đ

Bánh nướng kẹp tôm với lá hương thảo 🌶
Bánh mì dài, tôm, cà chua, xà lách, bột ớt paprika, lá kinh giới cay, sốt
mayonnaise, sốt cay tabasco, nước cốt chanh, tỏi

165 000 đ

Bánh mì nướng kẹp thịt gà với lá hương thảo 🌶
Bánh mì dài, thịt gà, cà chua, xà lách, bột ớt paprika, lá kinh giới cay, sốt
mayonnaise, sốt cay tabasco, nước cốt chanh, tỏi

145 000 đ
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Bánh Quế & Bánh Kếp
Bánh quế với chanh và đường

115 000 đ

Bánh quế với kem (tự chọn 1 cúp kem)

140 000 đ

Bánh quế với sôcôla

140 000 đ

Bánh quế với kem (tự chọn 1 cúp kem) và sôcôla

150 000 đ

Bánh kếp với chuối

95 000 đ

Bánh kếp với chuối & dừa

95 000 đ

Bánh kếp với chanh & đường

95 000 đ

Bánh kếp với sôcôla

95 000 đ

Bánh kếp với mật ong

95 000 đ

Bánh kếp với thơm

95 000 đ

+ Kem Chantilly

10.000 đ
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