
A LA CARTE
(11.am - 10.pm)



Price are quoted in VND and included 5% service charge and 10% VAT
Giá trên tính theo VND và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT

Vegetarian dishes/Món ăn chay Spicy dishes/Món ăn cayChef’s speciality/Món ăn đặc biệt của Bếp Trưởng 

Pumpkin gazpacho, Ha Long curry oil
Súp bí ngô lạnh với dầu cà ri Hạ Long
                            
Homemade Chef Terrine with duck, rabbit and 
free-ranged chicken   
Pa tê Bếp trưởng với vịt, thỏ và gà thả          
                                                                         
Assorted smoked rice field fish with flying fish 
roe, village rice wine, ginger toast and turmeric 
“Aioli”  
Cá đồng tổng hợp hun khói, kèm với trứng cá, 
rượu gạo quê, gừng nướng và sốt nghệ tỏi

95.000

                            
150.000

        
                                                                  

185.000

Pomelo salad with sesame, prawn and 
tamarind dressing
Sa lát bưởi vừng, tôm và nước sốt me
                            
Banana flower and tree with farm chicken   
Sa lát hoa và thân chuối với gà vườn

Exotic seasonal fresh fruits, banana flower salad    
Sa lát rau củ quả theo mùa

135.000

      
                      
110.000

110.000  

COLD STARTERS 
KHAI VỊ LẠNH 

SALADS 
SA LÁT



Price are quoted in VND and included 5% service charge and 10% VAT
Giá trên tính theo VND và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT

Vegetarian dishes/Món ăn chay Spicy dishes/Món ăn cayChef’s speciality/Món ăn đặc biệt của Bếp Trưởng 

Steamed Rolls with your choice of   
Bánh Cuốn
                            
Cave mushrooms   
Bánh cuốn nhân nấm rừng          
                                                                         
Traditional pork, ear mushrooms      
Bánh cuốn truyền thống với thịt heo mộc nhĩ

Fresh Rolls with your choice of  
Nem Tươi với sự lựa chọn 
                            
Green Papaya, “Bún” rice noodle, tofu and herbs   
Nem tươi cuốn đu đủ xanh, bún, đậu phụ và rau thơm          
                                                                         
Mango, prawn and soft mint       
Nem cuốn tôm xoài

Grilled pork roll, pineapple and cucumber “between fresh and 
crispy”   
Nem cuốn nem thịt heo, dứa, dưa chuột “giữa tươi và giòn”

Fried Rolls with your choice of 
Nem chiên với sự lựa chọn 
                            

“Pate Imperial” Roll with pork   
  Nem chiên thịt heo        
                                                                         
Roll with 5 vegetables        
Nem chiên 5 loại rau củ

4 seasons selection of rolls         
Khay món cuốn bốn mùa

89.000

        
95.000

85.000

95.000

100.000

95.000

  
85.000

130.000

TRADITIONAL VIETNAMESE ROLLS
MÓN CUỐN



Price are quoted in VND and included 5% service charge and 10% VAT
Giá trên tính theo VND và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT

Vegetarian dishes/Món ăn chay Spicy dishes/Món ăn cayChef’s speciality/Món ăn đặc biệt của Bếp Trưởng 

Hot Pie with garden vegetables    
Bánh tạc nhân mặn với sa lát vườn rau
                            
Yin and Yang with green asparagus and white egg   
Súp Âm Dương với măng tây xanh và lòng trắng trứng          
                                                                         
Rice congee with rice field fish, ginger, lemongrass      
Cháo cá đồng vị gừng sả

Yên Tử Starter Tray       
Khay khai vị tổng hợp Yên Tử

110.000

                           
98.000

        
95.000

155.000

Prawn in clay pot, citrus caramel   
Tôm nấu tộ đất 
                            
Seasonal fish in lemongrass branch       
Cá trong ngày nướng sả

Fish “Bouillabaisse”, sour broth with pineapple       
Súp cá với hải sản nấu chua với dứa

Wild duck prepared 3 ways with Yên Tử tea    
Vịt đồng nấu 3 kiểu với lá chè Yên Tử
                            
Grilled Australian beef, soya sauce and confit onion         
Thăn bò Úc nướng với sốt xì dầu và mỡ hành

Grilled farmer chicken with lime and wild honey    
Gà vườn nướng lá chanh và mật ong rừng

245.000

               
198.000

240.000 

285.000

               
475.000

245.000 

HOT STARTERS
KHAI VỊ NÓNG 

FISH AND SHELLFISH 
HẢI SẢN

MEAT AND POULTRY 
THỊT VÀ GIA CẦM



Price are quoted in VND and included 5% service charge and 10% VAT
Giá trên tính theo VND và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT

Vegetarian dishes/Món ăn chay Spicy dishes/Món ăn cayChef’s speciality/Món ăn đặc biệt của Bếp Trưởng 

Buffalo Phở with 3 roots     
Phở thịt Trâu với 3 loại củ
                            
Big bowl    
Phở thịt trâu bát lớn          
                                                                         
Small bowl   
Phở thịt trâu bát nhỏ   

Phở with 7 vegetables, perfumed with celery leaf      
Phở với 7 loại rau củ và lá cần tây 

Big bowl 
Phở rau củ bát lớn          
                                                                         
Small bowl   
Phở rau củ bát nhỏ

Fried rice “Quang Ninh” style     
With your choice of beef, chicken, pork, 
seafood or vegetables   
Cơm chiên kiểu Quảng Ninh với sự lựa chọn 
thịt bò, thịt gà, hải sản hoặc rau

Sauteed noodle « My xao » with caramelized 
pork, prawns, beef, vegetables or mixed   
Mỳ xào với thịt heo nấu ngũ vị, hải sản, bò 
hoặc gà, rau hoặc xào tổng hợp

120.000

        
65.000

95.000

  
50.000

105.000

115.000

NOODLE AND RICE 
MỲ, PHỞ VÀ CƠM



Price are quoted in VND and included 5% service charge and 10% VAT
Giá trên tính theo VND và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT

Vegetarian dishes/Món ăn chay Spicy dishes/Món ăn cayChef’s speciality/Món ăn đặc biệt của Bếp Trưởng 

Mushrooms casserole with spices and honey   
Nấm rừng nấu nồi đất với mật ong
                            
Braised eggplant and tofu   
Cà tím om đậu phụ          
                                                                         
Crispy vegetables casserole, oyster sauce     
Rau củ tổng hợp nấu tộ với sốt hàu

115.000

                            
98.000

                                                                          
95.000

Le Club Sandwich with homemade bread   
Bánh mỳ kẹp với sự lựa chọn 
                            
Classic style with chicken breast, ham, 
crispy bacon, cheese, eggs, tomato, 
gherkin, lettuce             
Bánh kẹp cổ điển với lườn gà, dăm 
bông, phô mai, trứng  

With grilled garden vegetable    
Bánh kẹp rau củ nướng  
                                                                         
With Caesar salad and Tuna      
Bánh kẹp sa lát Hoàng Đế và cá ngừ

Traditional “Banh My” with grilled pork, 
peanuts and salad  
Bánh mỳ truyền thống kẹp thịt heo nướng

Italian “Panini” with Mozzarela cheese, 
tomato, salad         
Bánh Mỳ Ý kẹp phô mai, cà chua, sa lát

In “Baguette”, wood grilled beef steak, 
onions, cheese, salad 
Bánh mỳ Pháp kẹp thịt bò nướng

185.000

95.000

115.000  

110.000

125.000

185.000

VEGETABLES 
RAU CỦ 

LEGACY BREAD 
BÁNH MỲ LEGACY



Price are quoted in VND and included 5% service charge and 10% VAT
Giá trên tính theo VND và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT

Vegetarian dishes/Món ăn chay Spicy dishes/Món ăn cayChef’s speciality/Món ăn đặc biệt của Bếp Trưởng 

Seasonal fresh fruits and sorbet     
Trái cây theo mùa và kem chanh

                            
Mango « Crème prise » and coconut ice cream           
Thạch xoài với kem dừa

Half-cooked chocolate cake and coconut ice cream        
Bánh sô cô la ấm với kem dừa

Coconut « blanc manger », grated cinnamon « 
Cassia »        
Thạch dừa với quế

                            
Crème brulée with green young rice and ice cream         
Kem cốm xanh cháy với kem cốm xanh

Homemade ice creams and sorbets (per scoop)       
Kem tổng hợp do khách sạn Legacy Yên Tử chế biến 
với sự lựa chọn của quý khách

95.000     

                            
110.000           

125.000      

105.000

      

                            
115.000         

55.000       

DESSERTS 
TRÁNG MIỆNG


