
DRINK
M E N U



THỨC UỐNG KHÔNG CỒN NON - ALCOHOLICS

MANGO
Xoài

BANANA
Chuối

AVOCADO
Bơ

STRAWBERRY
Dâu

130

130

130

130

SMOOTHIES Sinh tố

COCA COLA

COCA COLA LIGHT

COCA COLA ZERO

FANTA

SPRITE

TONIC WATER 

SODA WATER 

GINGER ALE

RED BULL

60

60

60

60

60

60

60

60

60

SOFT DRINKS Nước ngọt

LAVIE MINERAL
Nước suối Lavie

LAVIE SPARKLING
Nước suối có ga Lavie

PERRIER 330ml
Nước suối có ga Perrier

EVIAN GLASS 330ml
Nước suối Evian

PERRIER 750ml
Nước suối có ga Perrier

EVIAN GLASS 750ml
Nước suối Evian

45

45

140

140

220

220

MINERAL & SPARKLING WATERS
Nước suối

MANGO
Xoài

PINEAPPLE
Thơm

PASSION FRUIT
Chanh dây

ORANGE
Cam

LEMON
Chanh

WATERMELON
Dưa hấu

COCONUT
Dừa

110

110

110

110

110

110

110

FRESH JUICES Nước trái cây

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



THỨC UỐNG KHÔNG CỒN NON - ALCOHOLICS

EARL GREY TEA
Trà bá tước

ENGLISH BREKFAST TEA
Trà đen truyền thống

CHAMOMILE TEA
Trà hoa cúc

JASMINE TEA
Trà lài

PEPPERMINT TEA
Trà Bạc Hà

DARJEELING
Trà đen Ấn Độ

60

60

60

60

60

60

TEA (HOT & ICED)
Trà (Nóng & Lạnh)

ESPRESSO

ESPRESSO DOUBLE

AMERICANO

LATTE FRENCH PRESS

CAPPUCCINO

MOCHA VIETNAMESE COFFEE 

VIETNAMESE COFFEE

50

70

70

110

110

110

110

COFFEES (HOT & ICED)
Cà phê (Nóng & Lạnh)

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



CAIPIRINHA
White rum, lime, brown sugar
Rượu rum trắng, chanh, đường nâu

DAIQUIRI
White rum, limes, sugar syrup
Rượu rum trắng, chanh, siro đường

FOZEN MARGARITA
Jose Cuervo tequila, Cointreau and fresh limes
Jose Cuervo tequila, Cointreau và chanh tươi

MOJITO
White rum, mint, lime, sugar syrup, and soda
Rượu rum trắng, bạc hà, chanh, siro đường và soda

PINA COLADA
White rum, pineapple juice, coconut milk
Rượu rum trắng, nước lá dứa, nước cốt dừa

COLLIN
Gin, lime and sugar with gin top up soda
Rượu Gin, chanh, đường, soda 

LEMONGRASS COLLINS
Citrus vodka, fresh lemongrass, lime and sugar,
top up soda
Rượu Vodka cam quýt, sả tươi, chanh, đường, soda

PINEAPPLE DAIQUIRI 
White rum, limes, fresh pineapple, sugar syrup
Rượu rum trắng, chanh, dứa tươi, siro đường

MANGO DAIQUIRI
White rum, limes, fresh mango, sugar syrup
Rượu rum trắng, chanh, xoài tươi, siro đường

COCONUT DAIQUIRI
Rum, fresh coconut juice, limes, sugar syrup
Rượu rum, nước dừa tươi, chanh, siro đường

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

PASSION DAIQUIRI
White rum, passion fruit juice, limes, sugar syrup
Rượu rum trắng, nước chanh leo, chanh dây,
siro đường

GINGER AND BASIL MARGARITA
Jose Cuervo, local basil, ginger syrup,
fresh orange juice, Cointreau and fresh limes
Rượu Jose Cuervo, húng quế, siro gừng,
nước cam tươi, rượu mùi Cointreau và chanh tươi

MARTINI
Gin or vodka, vermouth served with olives
Gin hoặc vodka, rượu vermouth, quả ô liu

LYCHEE MARTINI
Absolut vodka, fresh lychees, lychee liqueur, 
vermouth
Rượu vodka Absolut, vải tươi, rượu mùi vải thiều, 
rượu vermouth

PASSION FRUIT MARTINI
Absolut vodka, passion fruit juice, liqueur, 
vermouth
Rượu vodka Absolut, nước chanh dây, rượu mùi, 
rượu vermouth

PASSION FRUIT CAIPIRINHA
White rum, passion fruit, lime, brown sugar
Rượu rum trắng, chanh dây, chanh leo, đường nâu

PINEAPPLE & MINT CAIPIRINHA
White rum, pineapple juice, mint leaves, lime, 
brown sugar
Rượu rum trắng, nước dứa, lá bạc hà, chanh, 
đường nâu

MIMOSA
Fresh orange juice, Grand Marnier and prosecco 
Nước cam tươi, Rượu cam đắng Grand Marnier 
và rượu Prosecco

210

210

210

210

210

210

210

210

THỨC UỐNG CÓ CỒN COCKTAILS

SAIGON SPECIAL

HEINEKEN

TIGER

BEERBIA

70

90

90

HOLLAND KEN

CORONA

110

160

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 



STRAWBERRY DREAMS
Strawberries, strawberry vodka, chilled prosecco 
with a five spice rim
Dâu tây tươi, rượu vodka dâu tây, vang prosecco 
ướp lạnh và bột ngũ vị vành ly

ZEN FIZZ
Peach vodka, lychee liqueur, mango puree and 
prosecco 
Vodka đào, rượu mùi vải thiều, xoài xay nhuyễn và 
rượu prosecco

SINGAPORE SLING
Gin, cherry brandy, Cointreau, sweet and sour, 
Benedictine, pineapple juice and topped with soda
Gin, rượu mạnh anh đào, rượu Cointreau,
rượu Benedictine, nước ép dứa và phủ soda

COSMOSPOLITAN
Citrus vodka, Cointreau, fresh limes and a splash 
of cranberry juice, and orange zest
Rượu vodka cam quýt, rượu Cointreau, chanh tươi, 
nước ép mạn việt quất, và vỏ cam

MAI TAI
Rum, oranges hints of lime and almond syrup
Rượu rum, chanh và siro hạnh nhân

"NAM DAO" ISLAND
Long island classic, rum, tequila, vodka, Cointreau
and gin with homemade lemongrass infusion tea
Rum, tequila, vodka, Cointreau và gin với trà sả 

GINGER AND LEMONGRASS FIZZ
Vanilla vodka, mint, ginger syrup, sodadled fresh 
pineapple, raspberry vodka, pomegranate syrup, 
pineapple juice and fresh lime
Vani vodka, bạc hà, xi-rô gừng, dứa tươi ngâm 
đường, rượu vodka mâm xôi, xi-rô lựu, nước ép dứa 
và chanh tươi

"AN THOI" COLADA
Coconut water & coconut meat
Cơm dừa và nước dừa

BLOODY MARY
Spicy tomato juice, lemongrass infused vodka, 
ginger and garlic Worchester sauce, shiraz, 
Tabasco, lime juice, Phu Quoc green pepper, basil
Nước cà chua cay, rượu vodka ngâm sả, nước sốt 
Worchester gừng và tỏi, shiraz, Tabasco, nước cốt 
chanh, ớt xanh Phú Quốc, húng quế

CHILI AND CILANTRO MAGARITA
Tequila, Cointreau, lime juice and hand pick 
cilantro & chili in our organic garden
Rượu Tequila, Cointreau, nước chanh, ngò & ớt

CAIPIROSKA
Vodka, lime, sugar
Vodka, chanh, đường

CAIPIRINHA
Silver rum, lime, sugar
Rượu rum bạc, chanh, đường

FRESH YOUNG COCONUT MARGARITA
Jose Cuervo, fresh young coconut, Cointreau and 
fresh limes
Jose Cuervo, dừa non tươi, rượu Cointreau, chanh tươi

MARGARITA - MANGO
Jose Cuervo, fresh mango juice, Cointreau and 
fresh limes
Jose Cuervo, nước ép xoài, rượu Cointreau, chanh tươi

MARGARITA - PINEAPPLE
Jose Cuervo, fresh pineapple, Cointreau and fresh 
limes vanilla syrup
Jose Cuervo, dứa tươi, Cointreau và siro vani
chanh tươi

MOJITO - MANGO
White rum, mango juice, mint, lime, sugar syrup, 
and soda
Rượu rum trắng, nước xoài, bạc hà, chanh,
siro đường và soda

MOJITO - PINEAPPLE
White rum, mint, lime, pineapple juice, sugar syrup, 
and soda
Rượu rum trắng, bạc hà, chanh, nước ép dứa,
siro đường và soda

MOJITO - PASSION FRUIT
White rum, mint, lime, passion fruit juice, sugar 
syrup, and soda
Rượu rum trắng, bạc hà, chanh, nước chanh leo, 
siro đường và soda

PINA COLADA - MANGO
White rum, pineapple juice, mango, coconut milk
Rượu rum trắng, nước dứa, xoài, nước cốt dừa

PINA COLADA - GONE BANANAS
White rum, pineapple juice, banana, coconut milk
Rượu rum trắng, nước dứa, chuối, nước cốt dừa

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

THỨC UỐNG CÓ CỒN COCKTAILS

All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 


