
Food Menu
THỰC ĐƠN ĐIỂM TÂM TẠI PHÒNG
IN-ROOM BREAKFAST MENU



Điểm tâm kiểu lục địa

Continental Breakfast

Nước ép hoa quả, đồ uống nóng cùng sữa, giỏ bánh 
bao gồm bánh mì và bánh ngọt

One fresh fruit juice, one hot beverage with milk, 
bakers basket including bread and pastries

VND 350,000



Điểm tâm kiểu Mỹ

American Breakfast

Nước ép hoa quả, đồ uống nóng cùng sữa, giỏ bánh 
bao gồm bánh mì và bánh ngọt, trái cây cắt lát hoặc 
sa - lát trái cây
Phục vụ với trứng, cà chua, khoai tây và món ăn kèm

One fresh fruit juice, one hot beverage with milk, 
bakers basket including bread and pastries, fruit platter 
or fruit salad
Served with two eggs any style, tomatoes, potatoes, 
and one side dish

VND 450,000



Điểm tâm dinh dưỡng

Healthy Breakfast

Nước ép hoa quả hoặc sinh tố, sữa nóng, bánh mì lát, 
ngũ cốc, sữa chua ít béo, bơ, mật ong, trái cây cắt lát 
hoặc sa - lát trái cây
Phục vụ với lòng trắng trứng ốp la và hai món ăn kèm

One fresh fruit juice or smoothie, one hot beverage 
with milk, two slices of bread, muesli, low - fat yoghurt, 
butter, honey, and fruit platter or fruit salad
Served with egg white omelette and choice of two side 
dishes

VND 400,000



Điểm tâm kiểu Nhật

Japanese Breakfast

Nước ép hoa quả hoặc sinh tố, cơm trắng, cá nướng, 
rau xà lách, đậu khuôn, trứng ốp la, rau củ dầm và 
canh rong biển

One fresh fruit juice or smoothie, steamed rice, grilled 
fish, salad, tofu, egg omelette, pickled vegetables and 
miso soup

VND 380,000



Điểm tâm kiểu Việt Nam 

Vietnamese breakfast

Phở bò, trứng chiên kèm pa tê và bánh mì, cháo trắng 
trứng muối, trái cây theo mùa, sữa chua, cà phê đen 
hoặc cà phê sữa kiểu Việt 

Beef pho, fried eggs with paté and Vietnamese baguette, 
plain congee with salted eggs, seasonal fruits, yoghurt, 
Vietnamese black or milk coffee

VND 400,000



Ngũ cốc

Cereals

Chọn một loại ngũ cốc muesli, cornflakes, forsties, 
all bran được phục vụ kèm sữa tươi, sữa ít béo 
hoặc sữa đậu nành

Choice of one cereal: Muesli, Cornflakes, Frosties, 
All Bran served with milk, low-fat milk or soy milk

VND 160,000

Giỏ bánh mì

Baker's Basket

Các loại bánh mì và bánh ngọt: bánh mì nhỏ, bánh mì lát, 
bánh sừng trâu, bánh danish phục vụ với bơ và mứt

Selection of bread and pastries: mini baguette, sliced white & 
brown toast, croissant, danish, served with butter and jam

VND 220,000
Sữa chua nhà làm

Homemade yoghurt

Phục vụ với đường hoặc mật ong và kèm với 
quả mọng hoặc mứt dâu

Served with sugar or honey and accompanied 
by diced fruits or strawberry coulis

VND 70,000

ĐẶT MÓN THEO THỰC ĐƠN
A la carte breakfast



Trứng cuộn
Omelette

Trứng và đồ ăn kèm 

Egg selection (two eggs)

Chọn các kiểu trứng: được phục vụ kèm 
ba chỉ xông khói, khoai tây bào chiên,
xúc xích gà và cà chua nướng

Served with bacon, hash brown, chicken 
sausage and grilled tomatoes

VND 240,000 VND 140,000

Trứng chiên
Fried egg

VND 90,000

Trứng luộc 
Boiled egg

VND 80,000

Trứng khuấy  
Scrambled egg

VND 140,000

Trứng chần 
Poached egg

VND 100,000

Lòng trắng trứng cuộn 
Egg white omelet 

VND 140,000



Ba chỉ xông khói
Bacon

VND 50,000

Thịt nguội
Cooked ham
VND 70,000

Xúc xích gà 
Chicken sausage

VND 70,000

Xúc xích heo 
Pork sausage

VND 70,000

Cà chua
Tomato

VND 40,000

Nấm
Mushroom

VND 60,000

Cải thìa xào 
Sauteed bok-choy

VND 40,000

Đậu hầm 
Baked beans 

VND 40,000

Khoai tây bào chiên
Hash brown

VND 40,000

MÓN ĂN KÈM
Side dishes



Điểm tâm Mexicô: trứng 
khuấy, ba chỉ xông khói, ớt 
chuông, phô mai và đậu hầm, 
bánh tortilla
Breakfast Burrito: scrambled 
eggs, bacon, capsicum, cheese 
and baked beans, tortilla

VND 230,000

Điểm tâm thanh lọc với bánh mì cắt 
lát kẹp bơ và cải bó xôi, hạt óc chó
Sliced toast with smashed avocado, 
spinach, walnut

VND 260,000

Trứng chần kiểu Mỹ với cá hồi 
xông khói và xốt Hollandaise
Egg benedict with smoked 
salmon, Hollandaise sauce

VND 240,000

Bánh kẹp với mật ong và xốt dâu
Waffle with honey and berry compote

VND 150,000

Bánh kếp năng lượng bốn tầng 
với xốt đường và dâu
Four tier pancake with maple syrup 
and berry compote

VND 140,000

ĐIỂM TÂM KIỂU ÂU
Western style one plate breakfast



Bánh cuốn kèm chả heo cùng các 
loại xà lách và nước mắm chua ngọt 
 Steamed rolled rice cake, pork loaf, 
mixed salad with sweet and sour 
fish sauce 
 

VND 180,000

Cháo gà với hành phi và hành lá 
Chicken congee with fried shallots 
and spring onion 

VND 160,000

Cháo bò với hành phi và hành lá 
Beef congee with fried shallots 
and spring onion 

VND 180,000
Phở bò
Signature Beef pho

VND 260,000

Phở gà
Chicken pho

VND 220,000

Cháo trắng với trứng bách thảo, 
trứng muối, cá cơm kho và 
hành phi
Plain congee with century eggs, 
salted eggs, braised anchovies and 
fried shallots

VND 140,000

Sa-lát rau xanh với phô mai Feta và 
xốt dầu giấm đen
Healthy Vietnamese herb salad with 
Feta cheese, balsamic dressing

VND 230,000

ĐIỂM TÂM VIỆTLocal style one dish breakfast



Trái cây theo mùa
Seasonal fruit plate

VND 190,000

TRÁI CÂYFruits



Drinks Menu
THỰC ĐƠN ĐIỂM TÂM TẠI PHÒNG
IN-ROOM BREAKFAST MENU



Cà rốt
Carrot

VND 80,000

Nước dừa
Coconut

VND 80,000
Ổi 
Guava

VND 80,000

Chanh tươi 
Lime

VND 80,000
Cam
Orange

VND 80,000

Dưa hấu
Watermelon

VND 80,000

NƯỚC ÉPJuices



Xoài
Mango

VND 120,000

Đu đủ
Papaya

VND 120,000

SINH TỐSmoothies



Cà phê sữa pha máy với lớp sữa mỏng
Latte

Cà phê sữa pha máy với lớp sữa đánh bông
Cappuccino

Vietnamese coffee (Hot / Ice)
Cà phê Việt Nam (Nóng/ Đá)

Cà phê đen
Black coffee

VND 50,000

Cà phê sữa
Milk coffee

VND 60,000

Italian coffee
Cà phê Ý

Cà phê nguyên chất pha máy
Espresso |  Double Espresso

VND 50,000 | VND 70,000

VND 70,000

VND 70,000

Cà phê sữa hòa quyện cùng sô cô la
Mocha

VND 90,000

CÀ PHÊCoffee



TRÀTea

Trà hoa cúc
Chamomile

Trà Anh
English Breakfast 

VND 60,000

Trà bá tước
Earl Grey

VND 60,000

Trà nhài
Jasmine

VND 60,000VND 60,000

Trà bạc hà
Peppermint

VND 60,000


