
LA CARTE

Chương 5: Khi anh quay về

OVERTURE
Mở màn

ACT 5: THE FATMAN RETURNS

APPETIZERS
KHAI VỊ

MÓN SÚP

MEAT DISHES
CÁC MÓN THỊT

TRADITIONAL DISHES
MÓN TRUYỀN THỐNG

SEAFOOD
HẢI SẢN

VEGETARIAN
MÓN CHAY

Hoa quả theo mùa

ENCORE

Signature
Món đặc biệt

Sustainable
An toàn với môi trường

Vegeterian
Món chay

Inspired by Her
Gợi ý cho Phái đẹp

Low-calories
Ít calo

Seasonal
Món theo mùa

Contain pork
Món có thịt heo

Spicy
Món cay

ACT TWO: A LIGHT-HEARTED ENCOUNTER
Chương 2: Trái tim thổn thức

ACT FOUR:  BAISER DELA SIRENE

Chương 6: Hẹn gặp nhé tình yêu!
ACT 6: ARRIVEDERCI, MIA BELLA

ACT THREE:  THE "MEATY" TENOR SINGS
Chương 3: Người đàn ông hát

Thêm chút ngọt ngào

CREAM LOBSTER BISQUE 
Súp kem tôm hùm với thịt cua biển

PAN-SEARED NORWEGIAN SALMON

FRESH SPRING ROLL 225,000
Nem tươi cuốn tôm xoài (4 cái)

INSALATA CAPRESE 275,000

Pho mai tươi với cà chua, dầu ô liu & lá húng tây

255,000

475,000

Cá hồi áp chảo với rau nướng & sốt chanh dây

PARISIAN CRANBERRY MOUSSE 190,000
Bánh ngọt vị quả việt quất

with grilled sweet corn, tomatoes & asparagus, passion fruit sauce

with crab meat

with prawn & mango (4pcs)

Fresh mozzarella with tomatoes, extra virgin olive oil & basil

Thực đơn gợi ý cho phái đẹp

INSALATA CAPRESE 275,000

Pho mai tươi với cà chua, dầu ô liu & lá húng tây

SMOKED NORWEGIAN SALMON SALAD 355,000

Cá hồi xông khói với rau tàu bay & nụ bạch hoa 
AUSTRALIAN BEEF SALAD 345,000
Sa lát bò Úc nướng, sốt hạt cải & pho mai

OPERA CAESAR SALAD 325,000

Sa lát Hoàng Đế với lựa chọn cá Hồi hoặc Gà

CREAM LOBSTER BISQUE 255,000
Súp kem tôm hùm với thịt cua biển

FRESH CREAM OF MUSHROOM 195,000
Súp kem nấm với dầu nấm Pháp

GRILLED AUSTRALIAN BEEF RIB EYE (220G) 690,000
with gorgonzola cheese sauce & grilled seasonal vegetables

GRILLED AUSTRALIAN BEEF TENDERLOIN (200G) 735,000
green pepper sauce, French fries & grilled vegetables

GRILLED LAMB CHOP (230G) 875,000
with fresh rosemary sauce, French fries & grilled vegetables

TART OF THE DAY 190,000
Bánh bỏ lò kiểu Pháp theo ngày, cùng kem vani

CAFÉ LAUTREC TIRAMISU 225,000

Bánh ngọt kiểu Ý vị pho mai

PARISIAN CRANBERRY MOUSSE 190,000
Bánh ngọt vị quả việt quất

DE L'OPERA CLASSIC CHEESE CAKE 190,000

Bánh pho mai lạnh

CHEESE PLATTER      295,000
Tổng hợp 4 loại phô mai và hạt khô

DEEP FRIED PORK SPRING ROLL (6 PCS) 175,000
Nem rán Hà Nội (6 cái)

FRESH SPRING ROLL WITH PRAWN & MANGO (4PCS) 225,000
Nem tươi cuốn tôm xoài (4 cái)

CRISPY VEGETABLES SALAD 275,000
Nộm tiến vua với hải sản & rau thơm

HANOIAN PHO 170,000
Phở Hà Nội bò hoặc gà                                  

GREEN ASPARAGUS WITH SEA CRAB MEAT SOUP 225,000
Súp măng tây xanh với thịt cua biển

SOUPS

GRILLED BONELESS CHICKEN LEG 295,000
Đùi gà nướng lá chanh

GRILLED AUSTRALIAN BEEF TENDERLOIN 515,000

Thăn bò Úc ướp vị Việt nướng ống tre

WOK-FRIED DUCK BREAST 375,000
Lườn vịt xào húng quế

IMPERIAL FRIED RICE 255,000
Cơm chiên Hoàng Bào

HANOIAN "BUN CHA" 260,000
Bún Chả Hà Nội với nem cua biển

WOK-FRIED EGG NOODLES 295,000
Mỳ trứng xào với bò hoặc hải sản

GRILLED “TAM” FISH 410,000
Cá Tầm ướp riềng nướng ăn kèm bún

WOK-FRIED SEAFOOD 385,000
Hải sản xào sốt ớt

GRILLED CUTTLEFISH 415,000
Mực mai nướng cốt dừa ăn kèm với sốt ớt xanh

GRILLED ROCK LOBSTER (500G) 975,000
Tôm hùm tẩm gia vị miền núi nướng ăn kèm ngô & măng tây

TOFU SPRING ROLLS WITH BEAN SAUCE 150,000
Nem chay đậu phụ                                        

STEWED SEASONAL VEGETABLES WITH MUSHROOM 170,000
Rau củ theo mùa hầm nấm

Prices quoted in Vietnam Dong, subject to 5% service charge and 10% VAT. 
Giá thực đơn tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT

PANDAN CREME BRULEE 170,000
Kem cháy vị lá dứa

SWEET MANGO COULIS 190,000

Chè xoài với kem vị dừa

FRESH FRUIT PLATTER 170,000

CAPRESE PANINI 325,000

Bánh mì kẹp pho mai tươi & cà chua

CHICKEN AND AVOCADO PANINI 295,000

Bánh mì kẹp thịt gà, bơ,pho mai và sốt trứng

DE L'OPERA BURGER 395,000
Lettuce, tomatoes, bacon, egg sunny side & blue cheese

SIGNATURE CLUB SANDWICH 315,000
Grilled chicken, bacon, egg & Brie cheese

FISH AND CHIPS 385,000
Battered sea bass with, tartar sauce & Fatman fries

MUSSELS WITH TRADITIONAL PHỞ FLAVOR & FRIES 355,000
The true essence of traditional Vietnamese taste with a French touch

GRILLED ROCK LOBSTER (500G) 975,000

Tôm hùm nướng với sốt trứng cá, ngô, cà chua & măng tây

Chương 4: Mỹ nhân ngư

PAN-SEARED NORWEGIAN SALMON 475,000
with grilled sweet corn, tomatoes & asparagus, passion fruit sauce

BOLOGNESE 285,000Minced beef with garlic & tomatoes sauce

CARBONARA 295,000
Sốt thịt xông khói với lòng đỏ trứng & kem

AL PESTO 245,000
Sốt lá húng tây, tỏi, hạt thông & dầu ô liu

GORGONZOLA & SPINACH GNOCCHI 355,000

Sốt kem & phô mai xanh

Quý khách lựa chọn một trong các loại mỳ sợi và mỳ ống với sốt
Your choice of Spaghetti or Penne

Inspired by Her

Bánh mì kẹp gà nướng, thịt ba chỉ, trứng rán & pho mai

Bánh burger kẹp bò băm, trứng, thịt ba chỉ & pho mai xanh

Thăn bò mỡ nướng ăn kèm với sốt pho mai & rau nướng theo mùa

Thăn nội bò Úc nướng ăn kèm với sốt tiêu xanh, khoai chiên & rau nướng

Sườn cừu nướng, sốt hương thảo tươi

Cá hồi áp chảo với rau nướng & sốt chanh dây

Cá vược tẩm bột chiên với rau trộn & sốt tartar

Vẹm xanh hấp vị Phở ăn kèm khoai tây chiên kiểu Pháp

with caviar sauce & grilled vegetables

Sốt bò băm cà chua

Bacon slice, onion, white wine, whipping cream & egg yolk 

Garlic, Pine Nuts & Basil leaves

Gnocchi with fresh spinach, blue cheese, onion, white wine & cream

Fresh mozzarella with tomatoes, extra virgin olive oil & basil

Served with berry coulis

with coconut ice cream & peppercorn flakes 

with dark chocolate shavings & orange zest

marinated with galangal

with Vietnamese spicy sauce

marinated with coconut cream

marinated with mountain spices

with beef or seafood 

with pork terrine, prawn & pickle

with local basil 

marinated with lime leaves

with deep fried crab spring roll

with beef or chicken

with seafood & herbs
with rocket leaves

with salmon or chicken

with crab meat

with Truffle Oil

with arugula, caper flower, parmesan flakes & lemon

with bacon, croutons, anchovies & parmesan flakes

Panini bread with fresh mozzarella cheese, basil & extra virgin olive oil

Panini bread with roasted chicken, brie cheese, mayo & avocado

marinated Vietnamese spices in bamboo

Served with vanilla ice cream

SEASONED ROASTED CHICKEN WITH BEARNAISE 310,000

Gà nướng với rau & khoai tây nghiền, sốt bơ trứng
Served with grilled vegetables and garlic mashed potatoes


