OPENING HOURS
10:00AM - 10:00PM

HAPPY HOUR
Mua 1 tặng 1 từ 16:00 - 18:00 & 21:00 - 22:00

Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Buy 1 get 1 free from16:00 - 18:00 & 21:00 - 22:00

HẢI SẢN HẤP ĐÁ, LÀ MÓN ĐẶC TRƯNG CỦA KHÁCH SẠN PULLMAN
HOT ROCK A SIGNATURE DISH OF PULLMAN DANANG BEACH RESORT
Hải sản tươi được nấu trực tiếp tại bàn với các loại rau thơm Việt Nam và đá được nung nóng
Fresh local seafood cooked at the table with Vietnamese herbs and superheated river stones
*Tất cả phục vụ với bánh mì hoặc cơm trắng
*All the items will be served with choice of bread or steamed rice

Bia tươi
Draught Beer
Bia tươi Heineken
Heineken Draught
Ly nhỏ/ Small glass VND 90
Ly lớn/ Large glass VND 115

Bia tươi Tiger
Tiger Draught
Ly nhỏ/ Small glass VND 65
Ly lớn/ Large glass VND 105

Tôm sú lớn hấp rượu với rau ngỗ, sả, ớt và rau quế
Tiger prawns with Ngo leaf, lemongrass and chili,
steamed with rice wine

480

Mực hấp thơm
Squid with ﬁve spice and fresh pineapple juice

400

Cá chẽm hấp lá chuối với sả, ngò,tiêu đen
Sea bass ﬁllet wrapped in banana leaves steamed
with rice wine, served with coriander, sea salt
and Phu Quoc black pepper

400

Hàu hấp với rượu, gừng, tỏi và phục vụ
với nước mắm Thái (6 con)
½ dozen oysters, steamed with rice wine, ginger
and garlic served with Nam Jim dipping sauce

360

Nghêu hấp với rượu, rau quế và lá chanh Thái
Clams steamed with rice wine, hot basil
and kafﬁr lime

230

Tôm hùm hấp với rượu sake, lá xô thơm và bơ
Lobster steamed with Japanese Sake and
fresh sage, served with herb butter

1,200

Tiger prawns with Ngo leaf

Soda Float
VND 115
Chọn các loại nước sau
Your choice of soda
Coca-Cola
Diet Coke
Sprite
Tonic
Soda
Ginger ale
Bitter lemon
Redbull
Phủ kem trên cùng
Topped with Ice Cream

= Món ăn nhẹ, bổ dưỡng / Spa cuisine - light, healthy body-positive dishes
(P) = Thịt heo / Contains Pork

Cảnh báo dị ứng thức ăn/ Food allergy notice

(V) = Món chay / Vegetarian

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.

= Có thể phục vụ tại khu vực biển và hồ bơi / Beach & Pool Recommendation
Pullmandanangbeachresort

@Pullmandanang

@pullmandanangbeachresort

#pullmandanang

Giá quy đổi 1,000 VND/ Price in 1,000 VND

AZURE SWEET
CÁC MÓN
MÓN TRÁNG
XÀ LÁCH
CÁC
MIỆNG
SALADS

Gỏi xoài xanh trộn chay với đậu khuôn,
đậu phộng và hành phi
Green mango salad with tofu, roasted peanuts
& shallot oil (V)

190

230
Xà lách rau xanh trộn với cà chua bi, hạt thông
và dầu ôliu
Mixed leaves with cherry tomato, pine nuts, EV olive oil (V)

Nước trái cây
Freshly squeeze juice
VND 85
Cam/ Orange
Thơm/ Pineapple
Dưa hấu/ Watermelon
Chanh/ Lime
Cà rốt/ Carrot
Xoài/ Mango

Xà lách rau củ nướng với dầu ô liu, xốt pesto
và phô mai mozzarella
Grilled vegetables with fresh mozzarella cheese
and basil pesto (V)

280

Xà lách Caesar với thịt muối Pancetta, trứng chần
và bánh mì nướng giòn
Pancetta Caesar salad with, poached egg, croutons
and fresh shaved parmesan cheese (P)

220

Thêm thịt gà nướng/ Add grilled chicken

+ 50 VND

Thêm thịt nguội parma/ Add parma ham

+ 60 VND

Thêm cá hồi nướng/ Add grilled salmon

+ 50 VND

MÓN BÁNH MÌ & MÓN NHẸ
SANDWICHES & EASY
*Tất cả các món bánh mì được phục vụ với khoai tây chiên
*All burgers and sandwiches will be served with French fries

Bánh mì burger 2 lớp kiểu Pullman với tôm hùm,
680
thịt bò wagyu, phô mai, xốt bơ và xốt mayo
Pullman Danang Signature Surf & Turf burger, double decker
of Lobster and Wagyu patty, lettuce, tomato, cheese,
guacamole, saffron mayonnaise

Molecular
Cocktails
VND 275
Blue Molecule

350
Bánh mì tròn kẹp thịt bò Wagyu với bơ, cà chua
và phô mai brie
Wagyu beef burger with brie cheese, bacon avocado,
and tomato (P)

Rose Angel

Pancetta Caesar salad

Bánh ngô kiểu Mexico chiên với xốt đậu, kem chua,
xốt bơ và phô mai
Nacho, corn chips with refried beans, sour cream,
avocado dip and mozzarella cheese (V)

220

Mì sợi Ý xào với dầu ô liu tỏi và cà chua
Spaghetti with olive oil, garlic, tomato and basil (V)

220

Cá tẩm bột chiên giòn, phục vụ với khoai tây chiên
Fish and Chips, beer battered ﬁsh ﬁllet
with thick cut French fries

290

Khoai tây chiên với muối ớt cựa gà, phục vụ với
tương cà và xốt mayo tỏi nướng
Thick cut French fries, paprika salt, ketchup and roasted
garlic aioli (V)

75

Bánh mì tròn kẹp thịt bò hương vị phở
280
Pho burger ,Vietnamese inspired burger with ﬁve spice,
fresh herbs, roasted shallot, and garlic
340
Bánh mì kẹp tôm xốt cocktail, xà lách, cà chua & bơ
Prawn cocktail baguette with lettuce, tomato and avocado,
cocktail sauce
230
Bánh mì sandwich thập cẩm với thịt muối, trứng,
thịt gà, cà chua và xà lách
The triple decker club sandwich, bacon, egg, chicken, tomato
and lettuce on white toast (P)

Rượu Vang
House wine
VND 210 / ly/ glass

Rượu Sâm-panh
Champagne

250
Bánh ngô Mexico cuốn với rau thơm
Teriyaki chicken tortilla wrap with fresh Vietnamese herbs

VND 520 / ly/ glass

Surf & Turf burger
= Món ăn nhẹ, bổ dưỡng / Spa cuisine – light, healthy body-positive dishes
(P) = Thịt heo / Contains Pork

(V) = Món chay / Vegetarian

(N) = Có đậu / Contains Nuts

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform a member of the hespitality team.

= Có thể phục vụ tại khu vực biển và hồ bơi / Beach & Pool Recommendation
Pullmandanangbeachresort

@Pullmandanang

Cảnh báo dị ứng thức ăn/ Food allergy notice

@pullmandanangbeachresort

#pullmandanang

Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ/ All prices are inclusive of tax and service charge
Giá quy đổi 1,000 VND/ Price in 1,000 VND

CÁC MÓN NƯỚNG
FROM THE GRILL
Ức gà nướng gia vị, kèm với bánh bột ngô chiên giòn, rau củ hấp
và gỏi cà chua trộn
Herb rubbed grilled chicken breast with polenta chips, tomato
and parsley salsa, steamed vegetables
Sườn heo nướng phục vụ với gỏi trái cây, xốt me và xốt trứng cút
BBQ pork ribs served with fruity coleslaw, spicy tamarind chutney
& quail egg dipping sauce (P)

350

380

Sườn cừu nướng tỏi, lá hương thảo, quả vả phục vụ
với khoai tây đút lò, rau củ và xốt thịt cừu
Grilled lamb rack, ﬁg, garlic and rosemary marinated, potato gratin,
young vegetables, lamb jus

490

Ức vịt đút lò với măng tây, khoai tây và xốt đường thắng
Duck breast, roasted shallot and garlic, asparagus, fondant potato,
spicy caramel sauce

360

Thăn bò Rib eye Úc nướng, phục vụ với rau củ, khoai tây bổ
680
và xốt bơ mi sô
Char grilled Australian beef Rib Eye steak 250gms, steamed vegetables,
thick cut potato wedges and miso butter
Thăn bò phi lê Úc nướng, phục vụ với rau củ hấp
và khoai tây bổ và xốt bò
Char grilled Australian beef Tenderloin 250gms steamed vegetables,
thick cut potato wedges and black pepper beef jus

680

BBQ pork ribs

Char grilled Australian beef Rib Eye

THÁP HẢI SẢN DÙNG CHO 2 NGƯỜI
SEAFOOD TOWER FOR 2
Hải sản ướp lạnh: 6 tôm sú lớn hấp, cá ngừ và cá hồi sashimi, 6 hàu sữa
và gỏi hoa chuối trộn mực. Phục vụ với xốt cốc tai rượu mùi, muối tiêu chanh và mù tạc xanh xì dầu
Chilled seafood of 6 cooked prawns, tuna & salmon sashimi,
6 oysters, banana blossom salad with grilled squid, Cognac cocktail sauce, lime, salt & pepper, wasabi & soy

VND 770

= Món ăn nhẹ, bổ dưỡng / Spa cuisine – light, healthy body-positive dishes
(P) = Thịt heo / Contains Pork

(V) = Món chay / Vegetarian

(N) = Có đậu / Contains Nuts

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform a member of the hespitality team.

= Có thể phục vụ tại khu vực biển và hồ bơi / Beach & Pool Recommendation
Pullmandanangbeachresort

@Pullmandanang

Cảnh báo dị ứng thức ăn/ Food allergy notice

@pullmandanangbeachresort

#pullmandanang

Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ/ All prices are inclusive of tax and service charge
Giá quy đổi 1,000 VND/ Price in 1,000 VND

MÓN KEM NI-TƠ
LIQUID NITROGEN ICE CREAM

HƯƠNG VỊ TỪ BIỂN
A TASTE OF THE SEA
Gỏi cá sống sashimi kiểu Nhật với cá hồi & cá ngừ
Sashimi of salmon and tuna, pickled ginger, wasabi
and soy sauce

Sinh tố
trong trái dừa
Smoothie
in a coconut

360

40/con
Hàu sống phục vụ với dấm rượu đỏ và hành tím
/each
hoặc muối tiêu chanh hoặc nước xốt Thái nam jim
Oysters opened to order, red wine vinegar and shallots
or lime and green chili or nam jim dressing

VND 155

Nước dừa
Whole
coconut

Cá chẽm áp chảo với tương miso, phục vụ với cà rốt 410
và bông cải xào, gỏi thơm trộn và cơm trắng
Seared Sea bass ﬁllet marinated in miso, served with carrot
& broccoli sautéed in coriander and pineapple salsa,
steamed rice

VND 85

460
Cá hồi nướng với cải thìa và xốt mật ong gừng,
phục vụ với cơm trắng
Grilled salmon with Bok Choy and honey ginger sauce,
served with steamed rice
Cà ri hải sản với tôm mực nghêu và cá viên
kèm rau củ, phục vụ với bánh mì
Vietnamese seafood curry, prawns, squid, clams,
ﬁsh balls and capsicum, eggplant and baguette

480

VND 95
Sô-cô-la/ Chocolate
Vani/ Vanilla
Dâu tây/ Strawberry
Chuối/ Banana
Xoài/ Mango
Xi-rô/ Bubble gum

Gỏi xoài xanh với hải sản kiểu Carpaccio
Vietnamese green mango salad with local seafood,
Carpaccio style (N)

Kem không chứa cồn
Non-Alcohol

280

280

Kem van ni
Voluptuous Vanilla bean
Kem dâu
Very berry
Kem cà phê Việt
Vietnamese coffee
Kem xoài và chanh dây
Passion mango
Kem sầu riêng
Danang Durian
Kem dừa 3 loại
Triple coconut
Kem dâu và sô cô la
Strawberry and chocolate
Kem có chứa cồn
With Alcohol

290
Mì đen Ý xào nghêu với xốt bơ
Squid ink Tagliatelle with spiced clams and white wine
butter sauce, fresh parmesan cheese

Milkshake

*Món kem Ni-tơ được chế biến trực tiếp tại bàn của quí khách
*Our famous liquid nitrogen ice cream, made live at your table

320

Kem rượu bailey
Baileys and choc chip
Kem rượu mùi và nho khô
Brandy and raisins

290
Mì soba Nhật trộn cá ngừ với cà chua dưa chuột
và xốt Ponzu kiểu Nhật
Soba buckwheat noodle salad with fresh tuna, cherry tomato,
cucumber, Ponzu dressing
410
Sò điệp áp chảo với nấm nướng, đậu cô ve
và bí đỏ nghiền
Pan-seared scallops and grilled mushroom, green bean puree,
pumpkin puree and herb salad

Cà phê Lavazza
Lavazza coffee

TRÁI CÂY THEO MÙA
ASSORTED SLICED FRESH FRUIT

VND 85
Cà phê đen/Regular coffee
Cà phê Cappuccino/
Cappuccino coffee
Cà phê Espresso/
Espresso coffee
Cà phê Flat white/
Flat white
Cà phê Latte/ Latte coffee
Decaffeinted/ Decaffeinted

PULLMAN DANANG BEACH RESORT
101 VO NGUYEN GIAP STREET, KHUE MY WARD, NGU HANH SON DISTRICT, DANANG CITY - VIETNAM

Pan-seared scallops

= Món ăn nhẹ, bổ dưỡng / Spa cuisine - light, healthy body-positive dishes
(P) = Thịt heo / Contains Pork

(V) = Món chay / Vegetarian

@Pullmandanang

T. +84 (0) 236 395 8888 - F. +84 (0) 236 395 1898
bookings@pullman-danang.com
www.pullman-danang.com

Cảnh báo dị ứng thức ăn/ Food allergy notice
Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.

= Có thể phục vụ tại khu vực biển và hồ bơi / Beach & Pool Recommendation
Pullmandanangbeachresort

VND 130

@pullmandanangbeachresort

#pullmandanang

Giá quy đổi 1,000 VND/ Price in 1,000 VND

