BREAKFAST A LA CARTE MENU

Earth

Vietnamese Beef noodles
Phở bò Việt Nam
Baked Egg White and Capriole Goat Cheese Frittata
Lòng trắng trứng đút lò với phô mai
Crispy Pork and Herb Dumpling, Shanghainese Black Vinegar
Hoành thánh chiên với nhân thịt heo và thảo mộc, dung kèm dầu giấm đen Thượng Hải

Fire

Two fresh farm eggs prepared to your liking
Served with grilled tomato, hash brown, bacon & sausage
Trứng chế biến đa phong cách
Dùng kèm với cà chua, thịt heo xông khói, bánh khoai tây và xúc xích
Charred Breakfast Flatbread with Bacon, Avocado and Quail Egg
Bánh dẹt nướng với bò, thịt heo xông khói và trứng cút
Grilled Beef Tri Tip, Rissole Potato & Fried egg
Bò nướng dùng kèm với khoai tây đút lò & trứng chiên
Grilled mushroom with poached egg, potato & Hollandaise sauce
Nấm nướng dùng kèm với trứng trần, khoai tây và sốt Hollandaise

Metal

Savory Camembert and Green Apple Tart
Bánh táo xanh với phô mai
Market Daily Muesli with Greek Yoghurt
Ngũ cốc với sữa chua và trái cây

Water

Steamed Basa with Baby Leeks and Spring Onion
Cá ba sa hấp với hành boa rô và hành lá
Nordic Lump Fish Caviar with Bellini and Crème Fraiche
Trứng cá tằm dùng kèm với kem sữa, lòng trứng đỏ và hành tím
Steamed Black Mussel with Spicy Egg Soup
Vẹm đen hâp dùng kèm với súp trứng cay

Wood
Cold Smoked Norwegian Salmon with Caper and Aerated Cream Cheese
Cá hồi Na Uy xông khói với nụ caper và phô mai
Herb Roasted Duck and Sweet Potato Hash
Vịt quay thảo mộc dùng kèm với bánh khoai lang
Banana & strawberry Pancake with Bacon & Maple Syrup
Bánh kếp với chuối, dâu, thịt heo xông khói và si rô cây phong

