IN VILLA DINING
MENU

Ca Chuon Co

Lemongrass

Nautica Beach Club

The restaurant features a live seafood aquarium as
well as an open grill and exhibition-style kitchen
serving the freshest catch of the day.

The resort’s all-day dining offers traditional
Vietnamese recipes and international cuisine. For
it’s breakfast buffet, the restaurant offers local,
fresh market produce and exotic seasonal fruits.

Located by the beach, guests are able to enjoy
a stunning sea view while taking dips in the
30-meter infinity swimming pool with
international menu and serves tropical,
exotic cocktails, beers and imported wines.

Open Daily:
Lunch time: 11:30 – 15:00
Dinner time: 18:00 – 22:00
Dining Service Time:11:00 – 15:00 and 18:00 – 22:00

Buffet Breakfast
Weekdays: 06:30 – 10:30
Weekend: 06:30 – 11:00

www.accorhotels.com | www.premier-village-danang.com

Dining Service Time:
8:00 – 22:00

99 Vo Nguyen Giap Street, Ngu Hanh Son District, Danang City, Vietnam

+84 (0) 236 391 9999

www.instagram.com/premiervillagedanangresort/

www.facebook.com/PremierVillageDanangResort/

SALADS
01

02

Classic Caesar salad
Romaine lettuce, Parmesan shavings
Home made Caesar dressing
Choose between chicken or prawns

Bulgogi beef salad
With green lettuce, tomato, bell peppers,
onion and radishes
Gỏi thịt bò kiểu Hàn Quốc
Rau xanh, cà chua, ớt chuông, hành tây và
củ cải

Gỏi Hoàng Đế kiểu Ý
Rau xà lách Romaine, phô mai Parmesan,
xốt Caesar.
Lựa chọn với gà hoặc tôm

VND 210.000

VND 250.000

03
Premier Vietnamese Chef salad
Selection lettuce, Vietnamese herbs, carrot, cucumber, onion, bell peppers, boiled egg and beef
Gỏi đặc trưng của Bếp trưởng Premier
Sự lựa chọn các loại rau xanh, rau gia vị , cà rốt, dưa leo, hành tây, ớt chuông, trứng luộc và thịt bò
VND 180.000

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

PREMIER SPECIALTIES

04
Gently poached chicken liver paté
Crispy Baguette, cucumber and pickles
Pa-tê gà với bánh mì và đồ chua
VND 190.000

05
Vietnamese traditional fresh spring rolls
Fresh Southern Style spring rolls with Chinese
sausage, prawn, jicama, carrot, lettuce and herb,
fish sauce and peanut dip
Gỏi cuốn kiểu Sài Gòn
Với lạp xưởng, củ đậu, cà rốt, rau xanh, rau thơm
dùng kèm nước xốt chua ngọt và xốt đậu phộng
VND 190.000

06
Bún Chả
Grilled pork with fresh vermicelli, lettuce, pickles
and herbs
Bún chả
Thịt heo nướng với bún tươi, rau xanh và đồ muối
chua
VND 250.000

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

ALL TIME
NOODLES
& RICE
07
Vietnamese traditional Pho
Rice noodles soup with chicken or
beef, herbs and spring onions
Phở bò hoặc gà
Dùng kèm với rau thơm và hành lá
VND 210.000

08

09

10

Yang Chow fried rice
With prawns, BBQ pork and vegetables

Mỳ Quảng
Fresh rice noodles served with braised chicken, prawns, roasted peanuts, mixed herbs

Cơm trộn Hàn quốc
Với cà rốt, rau chân vịt, giá đỗ, mướp Nhật, nấm, thịt
bò bằm và trứng chiên

Cơm chiên Dương Châu với tôm, xá xíu
và rau củ

Mỳ Quảng tôm, gà
Dùng kèm với rau thơm và hành lá

VND 210.000

VND 210.000

VND 210.000

Bibimbap
With carrot, spinach, bean sprout, zucchini, black
mushroom, minced beef and fried egg

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

15

14
Australian Black Angus beef rib-eye 250g
With sweet potato puree, broccoli, baby potato, cherry tomatos,
asparagus and red wine sauce

Pan-fried salmon 200g
With mash potato, asparagus, baby
potatos and butter lime sauce

11

Nạc lưng bò Angus với khoai lang nghiền, rau xú lơ xanh, khoai
tây, cà chua, măng tây và xốt rượu vang đỏ

Deep fried honey chicken leg
With steamed rice

Cá hồi áp chảo
với khoai tây nghiền, măng tây, khoai
tây nhỏ và sốt bơ chanh

VND 650.000

VND 450.000

Đùi gà chiên mật ong dùng kèm cơm trắng
VND 280.000

13
Australian Black Angus beef tenderloin 250g
A fan favorite is the petite mignon with sweet
potato puree, crispy onions and blue cheese demi
cream sauce
Thăn bò Angus với khoai lang nghiền, hành tây và
xốt phô mai xanh
VND 750.000

12
Steamed Seabass fillet 200g
With glass-noodle, carrot, chili, black
mushroom, celery and Hoisin sauce
Cá Chẽm phi lê hấp với bún tàu, cà rốt, ớt,
nấm hương, cần tây và sốt củ cải

MAIN COURSE

VND 350.000

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

PASTA & PIZZA
16

19

Margarita Pizza
Tomato, cheese and fresh basil

Spaghetti Carbonara
Bacon, mushroom, onion, cream

Pizza Margarita truyền thống, sốt
cà chua, pho mai và lá húng quế

Mỳ Ý xốt kem tươi nấm, hành tây và thịt ba
chỉ xông khói

VND 265.000

VND 255.000

17

20

Hawaiian Pizza
Tomato, roasted ground chicken, pineapple,
ham, fresh basil and mozzarella

Spaghetti with seafood
Prawn, squid, mussel and cream

Pizza Hawaiian
Sốt cà chua, thịt gà nướng, thơm, dăm
bông, húng quế và pho mai mozzarella

Mỳ Ý xốt kem tươi và hải sản
VND 235.000

VND 265.000

18

21

22

Seafood Pizza
Tomato, prawns, scallops, clam and green
asparagus

Spaghetti Pomodoro
Tomato sauce with fresh basil

Spaghetti Bolognese
Ground beef and tomato sauce

Mỳ Ý xốt cà chua và lá húng quế

Mỳ Ý xốt thịt bò bằm

VND 235.000

VND 255.000

Pizza hải sản, cà chua, tôm, sò điệp, nghêu
và măng tây xanh
VND 285.000

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

BURGER
& SANDWICH

23
Premier Village Club sandwich
Whole-wheat bread, grilled chicken,
fried egg, crispy bacon, tomatoes and
sun dried tomato
Bánh mì kẹp đặc trưng của Premier
Village Đà Nẵng
Với gà nướng, trứng chiên, thịt xông
khói chiên giòn, cà chua và cà chua
ngâm khô
VND 250.000

25
Lemongrass mighty burger 220g
Grilled to perfection generous
home-made beef patty, melted cheese,
smoked tomatoes, fried onion, bacon,
wasabi mayo and golden fried wedges
Bánh burger thịt bò nướng, phô mai
nóng chảy, cà chua xông khói, hành tây
chiên, thịt xông khói, xốt mayo cay và
ớt chuông

24

VND 290.000

Vietnamese baguette
Grilled pork, mayonnaises, paté,
cucumber, pickle, chili and herb
Bánh mì thịt heo quay xốt mayonnaise,
pa-tê, dưa leo, đồ chua, ớt và rau thơm
VND 230.000

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

DESSERTS
29
Cheese platter
Select four kinds of soft and hard cheese with olives, gherkins, dried fruits and nuts
Đĩa phô-mai 4 loại với ô-liu, hạt và trái cây khô
VND 320.000

26

27

28

Purple sweet potato with coconut milk

Mango sago pomelo

Passion mousse cake

Chè khoai tím với nước cốt dừa

Chè xoài bưởi bột báng

Bánh chanh dây

VND 110.000

VND 110.000

VND 120.000

Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.
If you have a food allergy, please inform our restaurant service team.
Giá đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
All prices are inclusive of tax and service charge.

Món ăn đặc trưng
Signature Dish

Thịt Bò
Beef

Thịt Heo
Pork

Hải Sản
Seafood

30

31

Coconut sensation

Seasonal fresh fruit platter

Thạch Dừa Tươi Thượng Hạng

Hoa quả tươi theo mùa

VND 180.000

VND 150.000

Có Vỏ Cứng
Shellfish

Phục vụ 24 giờ
Available 24 hours

Các Loại Hạt
Nuts

Bơ Sữa
Dairy

Trứng
Egg

Món Ăn Chay
Vegetarian

Tinh Bột
Wheat

