
Gazpacho                                                                                                                                          
Grilled tomato soup with celery
Súp lạnh cà chua tươi và cần

Nicoise salad                                                                                                                                   
Beans, tomatoes, potatoes, olives, quail eggs, tuna 
Xà lách Nicoise, đậu xanh, cà chua bi, khoai tây, hành tím, 
trứng cút, cá ngừ áp chảo và dầu oliu thượng hạng
 
Caesar salad with grilled chicken and shrimps                                                                           
Romaine lettuce, croutons, parmesan flakes
Xà lách Romaine, phô-mai parmesan, bánh mỳ bơ tỏi, gà 
nướng và tôm
 
Basket of fries                                                                                                                                  
With ketchup and mayonnaise
Khoai tây chiên với sốt cà chua và mayonnaise

Chef’s signature stuffed chicken wings                                                                                        
With carrot, glass noodle, minced pork, black fungus, onion, 
coriander, dipped in BBQ Mayo 
Cánh gà nhồi thịt với mộc nhĩ

Vietnamese seafood spring rolls                                                                                                  
Deep-fried and served with sweet chili sauce
Nem hải sản chiên, sốt ớt ngọt

Salty crab                                                                                                                                          
Lightly fried and served with lemon and pepper sauce
Cua bấy chiên, sốt tiêu chanh

Seafood basket                                                                                                                                 
Finger fish, shrimps, squid, scallop dipped in wasabi mayo
Hải sản chiên sốt mù tạt

80.000 VND

180.000 VND

200.000 VND

80.000 VND

140.000 VND

140.000 VND

210.000 VND

210.000 VND

190.000 VND

210.000 VND

210.000 VND

250.000 VND

210.000 VND

210.000 VND

Vegetarian                                                                                                                                         
Capsicum, mushrooms and cheese
Pizza rau, ớt chuông, nấm và phô-mai

Seafood                                                                                                                                              
Prawns, ccallops, clams and green asparagus
Pizza hải sản, cà chua, tôm, điệp, nghêu và măng tây 
xanh 

Korean                                                                                                                                                
Bulgogi beef, capsicum and onions
Pizza bò kiểu Hàn Quốc, ớt chuông và hành tây

Meat Lover                                                                                                                                         
Pepperoni, beef, ham, bacon and capsicum
Sốt cà chua, thịt bò, xúc xích, thịt xông khói, dăm bông, 
hành tây tím, oregano 
và phô-mai mozzarella

Spaghetti Bolognaise                                                                                                                       
Traditional beef and tomato sauce 
Mì Ý sốt thị bò băm cà chua

Tagliatelle Carbonara                                                                                                                       
Bacon, mushroom, cream and egg yolk
Mỳ Ý, sốt kem tươi, ba chỉ xông khói, nấm, lòng đỏ trứng

90.000 VND

99.000 VND

120.000 VND

150.000 VND

150.000 VND

160.000 VND

Exotic Fruit Platter                                                                                                                            
Hoa quả tổng hợp

Haagen Dazs Ice Cream                                                                                                                   
(Vanilla, chocolate, strawberry, macadamia, 
summer berries, rasberry & mango, greentea)   
Kem hương vị : va-ni, sô-cô-la, dâu, hạt mắc-ca, 
dâu rừng, việt quất & xoài, trà xanh

Sweet spring rolls with fruit                                                                                                            
Nem cuốn ngọt với sốt hoa quả nhiệt đới 

Passion Fruit Crème Brulée                                                                                                            
Kem cháy vị chanh dây 

Walnut Fudge And Chocolate Brownie                                                                                          
Bánh sô-cô-la hạnh nhân

Coconut Sensation                                                                                                                           
Coconut jellyand cream in the coconut
Thạch dừa tươi thượng hạng

F O O D  M E N U

Traditional Vietnamese sandwich                                                                                                  
Grilled sliced pork and pickled vegetables
Bánh mỳ kiểu Việt Nam, thăn heo nướng,và rau củ muối chua

Prawn sandwich                                                                                                                              
Avocado, papaya and lime on toasted brioche 
Bánh brioche, tôm, trái bơ, đu đủ và sốt chanh

Fish & Chips                                                                                                                                    
Battered filet, fries and tartare sauce
Thăn cá chiên, khoai tây và sốt tartare

Grilled beef burger or chicken burger                                                                                            
Tomatoes, lettuce, onions, remoulade sauce 
Bơ-gơ thịt thăn bò hoặc gà nướng với đồ ăn kèm 

Club Sandwich                                                                                                                                 
Chicken, bacon, lettuce, tomato, and fried egg
Bánh mỳ sandwich kẹp thịt gà, ba chỉ muối, rau sa lát và trứng 
chiên

Nautica lobster sandwich                                                                                                                
Poached lobster tail, serrano ham, saffron mayo
Bánh mỳ kẹp thịt tôm hùm, thịt nguội, cà chua sấy, sốt nghệ tây

Cured Ham and Mozzarella Panini                                                                                                  
Sauteed mushrooms, caramelized onion, mayo and mustard 
leaves 
Bánh mỳ kẹp thịt muối kiểu Ý

Steak Baguette                                                                                                                                  
Mushrooms, onions, cheddar cheese 
Bánh mỳ kẹp thăn bò nướng, nấm, hành tây xào, phô mai 

180.000 VND

190.000 VND

200.000 VND

200.000 VND

210.000 VND

210.000 VND

210.000 VND

250.000 VND

Vegetarian                                                                                                                                         
Capsicum, mushrooms and cheese
Pizza rau: ớt chuông, nấm và phô-mai

Seafood                                                                                                                                              
Prawns, ccallops, clams and green asparagus
Pizza hải sản: cà chua, tôm, điệp, nghêu và măng 
tây xanh 

Korean                                                                                                                                                
Bulgogi beef, capsicum and onions
Pizza bò kiểu Hàn Quốc, ớt chuông và hành tây

Meat Lover                                                                                                                                         
Pepperoni, beef, ham, bacon and capsicum
Sốt cà chua, thịt bò, xúc xích, thịt xông khói, dăm 
bông, hành tây tím, oregano 
và phô-mai mozzarella

Spaghetti Bolognaise                                                                                                                       
Traditional beef and tomato sauce 
Mì Ý sốt thị bò băm cà chua

Tagliatelle Carbonara                                                                                                                       
Bacon, mushroom, cream and egg yolk
Mỳ Ý, sốt kem tươi, ba chỉ xông khói, nấm, lòng đỏ 
trứng

Exotic Fruit Platter                                                                                                                            
Hoa quả tổng hợp

Haagen Dazs Ice Cream                                                                                                                   
(Vanilla, chocolate, strawberry, macadamia, 
summer berries, rasberry & mango, greentea)   
Kem hương vị : va-ni, sô-cô-la, dâu, hạt mắc-ca, 
dâu rừng, việt quất & xoài, trà xanh

Sweet spring rolls with fruit                                                                                                            
Nem cuốn ngọt với sốt hoa quả nhiệt đới 

Passion Fruit Crème Brulée                                                                                                            
Kem cháy vị chanh dây 

Walnut Fudge And Chocolate Brownie                                                                                          
Bánh sô-cô-la hạnh nhân

Coconut Sensation                                                                                                                           
Coconut jellyand cream in the coconut
Thạch dừa tươi thượng hạng

350.000 VND
Fresh Fruits 
Dưa hấu, thanh long, thơm, trái cây theo mùa

Bakery Basket 
Croissant, muffin, danish pastry, toast
Bánh sừng trâu, bánh ga-tô nướng, bánh nướng kiểu Ý, bánh mỳ trắng

Please choose one kind of cereal, hot beverage and juice
Xin vui lòng chọn một loại ngũ cốc, thức uống nóng và nước trái cây

Juices 
Apple, passion fruit, or guava
Nước ép táo, chanh dây hoặc ổi

Cereal
Corn flakes, muesli, all-bran or choco pops
Ngũ cốc tùy chọn

Hot Beverages 
Coffee, tea, milk, or herbal tea
Cà phê, trà, sữa tươi hoặc trà thảo mộc

*The Continental Breakfast is available and is served all day.*

CONTINENTAL BREAKFAST        


