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Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có dị ứng với bất kì thực phẩm nào
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT

STARTERS
KHAI VỊ

250

240

260

200

250

230

260

220

230

360

WATERMELON & FETA / XÀ LÁCH DƯA HẤU & PHÔ MAI FETA
Watermelon, feta cheese, mixed herbs, red onion and sunflower seed
Dưa hấu, phô mai feta, các loại rau thơm, hành tím và hạt hướng dương

RED PEPPER CONFIT / ỚT ĐỎ NGÂM DẦU
Garlic parsley marinade, red pepper confit, kalamata olive, mixed herbs, caper,
extra virgin olive oil
Ớt chuông đỏ ướp tỏi và mùi tây ngâm dầu ô liu, ô liu calamata, các loại rau thơm,
nụ bạch hoa, dầu ô liu nguyên chất 

PUMPKIN SALAD / XÀ LÁCH BÍ ĐỎ
Roasted pumpkin with cinnamon, served with mixed greens, drizzled with rapeseed oil
and pumpkin seed 
Bí ngô nướng quế, dùng kèm các loại rau xanh, dầu hạt cải và hạt bí

GARDEN SALAD / XÀ LÁCH TRỘN
Mixed green salad, carrot, cabbage, red pepper local herbs, cherry tomato, cucumber, 
balsamic with virgin olive oil
Các loại xà lách, cà rốt, bắp cải, ớt chuông, các loại rau thơm, cà chua bi, dưa chuột, 
giấm balsamic với dầu ô liu nguyên chất

GUACAMOLE / XỐT BƠ VÀ BÁNH MÌ
Homemade guacamole cumin and virgin olive oil, rye sourdough bread 
Bơ nghiền trộn bánh mì bột chua lúa mạch đen và dầu ô liu tự làm

SEAWEED SALAD / XÀ LÁCH RONG BIỂN 
Mixed seaweed, sesame dressing, and nori chips
Rong biển trộn xốt mè và vụn rong biển

QUINOA SALAD / XÀ LÁCH DIÊM MẠCH 
Mixed quinoa, avocado, sunflower seed, Da Lat heirloom tomatoes, calamansi, fresh mixed 
herbs, shallot, virgin olive oil and lime
Hạt diêm mạch, bơ, hạt hướng dương, cà chua Heirloom Đà Lạt, quất, các loại rau thơm, 
hành tím, dầu ô liu nguyên chất và chanh 

GREEN GREEN / XÀ LÁCH THẬP CẨM
Broccoli, asparagus, avocado, cucumber, mixed greens and grain mustard vinaigrette
Bông cải xanh, măng tây, bơ, dưa chuột, hỗn hợp các loại rau và xốt mù tạt hạt

ROCKET SALAD / XÀ LÁCH RAU ROCKET       
Shaved Parmesan cheese, Feta cheese, walnut, cherry tomato, mixed seeds, apple, and 
balsamic dressing 
Phô mai Parmesan bào, phô mai Feta, hạt óc chó, cà chua bi, các loại hạt, táo và xốt giấm 
đen balsamic

HEIRLOOM TOMATO BURRATA / XÀ LÁCH CÀ CHUA HEIRLOOM VÀ PHÔ MAI BURRATA 
Da Lat tomato, fresh Burrata, fresh herbs, virgin olive oil, and balsamic
Cà chua Đà Lạt, phô mai Burrata, thảo mộc tươi, dầu ô liu và giấm đen balsamic
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SOUPS
SÚP

240

220

250

220

PUMPKIN SOUP / SÚP BÍ ĐỎ
Roasted pumpkin, pumpkin seed
Súp bí đỏ nướng, hạt bí

CREAMY TOMATOES SOUP / SÚP KEM CÀ CHUA
Da Lat tomato, cream, basil
Súp cà chua Đà Lạt, kem, húng quế tây

CREAMY ASPARAGUS SOUP / SÚP MĂNG TÂY
Green local asparagus with duck poach eggs   
Súp măng tây kem và trứng vịt chần

CREAMY MUSHROOM SOUP / SÚP KEM NẤM
Mixed local mushroom with cream 
Súp các loại nấm địa phương với kem
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MAIN
MÓN CHÍNH

350

360

290

290

380

320

360

PVPQ BURGER / BƠ-GƠ THỊT BÒ CHAY PVPQ
Grilled substitute meat, tomato, lettuce, caramelized onion, served with French fries
Bơ-gơ thịt chay, cà chua, xà lách, mứt hành, dùng kèm khoai tây chiên

ASIAN BURGER / BƠ-GƠ THỊT BÒ CHAY VỊ CHÂU Á 
Grilled beef patties seasoned with soy sauce, coriander, lemongrass, ginger, galangal 
layered with finely sliced cabbage, Thai parsley and slices of fresh mango on top
Thịt bò chay ướp xì dầu, ngò, sả, gừng, riềng với bắp cải thái sợi, húng quế và xoài xanh

VEGE TORTILLA / BÁNH TORTILLA CHAY
Wrapped in our homemade tortilla with avocado, pickled onion, salad tomato, chilli and 
mayo smoke paprika 
Bánh tortilla kẹp bơ, hành ngâm chua, xốt cà chua salsa và xốt ớt mayo

OYSTER MUSHROOM TACOS / BÁNH TACOS CHAY
Wrapped in our homemade tortilla with guacamole, pickled onion, chilli salsa, peanut, 
fresh dill, spring onion, deep fried tempura mushroom
Bánh tortilla kẹp bơ, hành ngâm chua, xốt ớt salsa, đậu phộng, thì là tươi, hành lá,
nấm tẩm bột chiên giòn

CAPRESE FOCACCIA / BÁNH CAPRESE FOCACCIA
Fresh Buratta, tapenade, tomato, sundried tomato and basil leaf, served with French fries
Phô mai Buratta, tapenade oliu đen, cà chua, cà chua ngâm dầu và lá húng quế dùng 
kèm khoai tây chiên 

MEAT BALL / BÒ VIÊN CHAY
Plant based, cumin, paprika spice, tomato sauce fresh basil and rye sourdough bread 
Bò chay viên nấu cùng hạt thì là, ớt paprika, xốt cà chua với húng quế và bánh mì chua

GRILLED BEEF PATTIES / THỊT BÒ CHAY NƯỚNG
Beef patties with mashed potatoes truffle oil                                                                 
Thịt bò chay, khoai tây nghiền với dầu nấm truffle
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PASTAS  &  RISOTTO
MÌ Ý VÀ CƠM Ý

290

290

290

360

290

310

SPAGHETTI BOLOGNAISE / MÌ Ý SPAGHETTI VỚI XỐT THỊT BÒ CHAY
Spaghetti with plant based meat, fresh tomato sauce and basil 
Mì Ý số thịt bò chay, xốt cà chua và rau mùi tây

FETTUCCINE PESTO / MÌ Ý FETTUCCINI XỐT PESTO
Fettuccine, mix of basil, garlic and olive oil
Mì Ý Fettuccine, xốt mùi tây, tỏi và dầu oliu 

FETTUCCINE TOMATO / MÌ Ý FETTUCCINI XỐT CÀ CHUA
Fettuccine, tomato sauce, basil and Parmesan cheese
Mì Ý Fettuccine, xốt cà chua, rau mùi tây và phô mai Parmesan

RED AND WHITE / MÌ Ý FETTUCCINI PHÔ MAI BURRATA
Fettuccini, fresh Burrata, tomato, basil, sun dried tomato
Mì Ý Fettuccine, phô mai Burrata, cà chua, húng quế, cà chua ngâm dầu

TOMATO RISOTTO / CƠM RISOTTO CÀ CHUA
Slow cooked Arborio with sundried tomato and fresh herbs 
Cơm Ý Arborio với cà chua ngâm dầu và rau mùi

MUSHROOM RISOTTO / CƠM RISOTTO NẤM
Slow cooked Arborio with mushroom and fresh herbs 
Cơm Ý Arborio với nấm và rau mùi

SIDES
MÓN ĂN KÈM

120

120

120

120

120

FRENCH FRIES / KHOAI TÂY CHIÊN

POTATO WEDGE / KHOAI TÂY MÚI CAU

SOURDOUGH BREAD / BÁNH MÌ BỘT CHUA

GREEN SALAD / XÀ LÁCH TRỘN        

RATATOUILLE / RAU CỦ HẦM


