
BUSINESS LUNCH SET MENU
3-course menu/Thực đơn 3 món

Inclusive of 1 Soft Drink or Seasonal Fresh Fruit Juice or Coffee or Tea per person
Bao gồm 1 đồ uống nước ngọt hoặc nước hoa quả tươi theo mùa hoặc cà phê hoặc trà cho mỗi khách

COLD STARTERS* 
Vietnamese Summer Spring Rolls
Gỏi cuốn Tôm & thịt Heo 
Garden Salad/Sa lát Rau xanh tổng hợp
Mesclun leaves, bell pepper, cucumber, tomato, blue cheese, walnut, red onion, toss in oregano mustard 
vinaigrette
Rau xà lách, ớt chuông, dưa chuột, cà chua, phomai xanh, hạt óc chó, hành tây tím, trộn với 
nước sốt mù tạt Dijon dấm, lá  
Chicken Cobb Salad / Sa lát thịt Gà kiểu Mỹ  
Romaine leaves, crispy bacon bits, cherry tomato, boiled egg, blue cheese, avocado & freshly grilled 
chicken, tossed in Ranch dressing
Rau xà lách, vụn thịt ba chỉ hun khói, cà chua bi, trứng luộc, phomai xanh, bơ & thịt gà nướng, 
trộn với nước sốt Ranch
Green Mango Salad Rolls/Gỏi cuốn Xoài xanh  
Green mango & avocado fresh spring rolls, with papaya, carrot & peanut
Bánh tráng cuốn xoài xanh, bơ, đu đủ xanh, cà rốt & lạc 

HOT STARTERS* 
Crispy Fried Prawns wrapped in Fresh Egg Noodles served with sweet chili sauce
Mỳ Trứng cuộn Tôm chiên giòn phục vụ với sốt ớt Thái Lan 
Vegetable Tempura served with premium soya sauce
Tempura Rau Củ chiên giòn phục vụ với xì dầu thượng hạng 
Smoked Mushroom & Truffle Soup
Súp Nấm hun khói & Nấm Truffle 
Clear Chicken Soup 
Súp Gà  
 
MAIN COURSE*
Spaghetti a la Vongole  
Al dente spaghetti pasta with clams tossed with fresh cherry tomato, olive oil & Genovese basil leaves & 
Calabrese chili flakes
Mỳ Spaghetti nấu al dente, nghêu, cà chua bi tươi, dầu oliu, lá húng tây Genovese & vụn ớt 
sấy khô Calabria
Chicken Kung Pao/Gà xào Cung Bảo 
Stir fried chicken, with chili, onion petal, & topped with cashew nuts, served along steamed rice 
Thịt gà xào với ớt, hành tây, hạt điều, phục vụ kèm cơm trắng 
Stir Fried Egg Noodles with Australian Beef
Mỳ Trứng xào thịt Bò Úc 
Grilled Australian Striploin Steak/Thăn ngoại Bò Úc nướng 
Served with rustic mashed potatoes, steamed vegetables, garlic toast, choice of mushroom sauce or 
black peppercorn sauce 
Phục vụ kèm khoai tây nghiền, rau củ hấp, bánh mì bơ tỏi, sốt nấm hoặc sốt tiêu đen
 
DESSERT*
Banoffee Tartlet/ Bánh tart Banoffee 
With creamy caramel toffee sauce, fresh banana, & nutmeg whipped cream 
Dùng với sốt kem caramel toffee, chuối tươi, kem tươi đánh với nhục đậu khấu 
Chocolate & Mango Brownie/Bánh Brownie Chocolate & Xoài  
Rich chocolate brownie with dried mango & hazelnut, served with vanilla ice cream
Bánh brownie chocolate với xoài sấy, hạt phỉ, dung với kem vani 
Sliced Seasonal Fruits 
Hoa Quả tươi theo mùa

* Make your choice
* Chọn một trong các món sau

If you have any food allergies or a special dietary requirements, please inform our staff
Nếu quý khách có chế độ ăn đặc biệt hoặc bị dị ứng với một loại thực phẩm nào,

vui lòng thông báo với chúng tôi.

  
Vegetarian / Món ăn chay    Healthy  / Món ăn tốt cho sức khỏe

Nut / Món ăn có lạc    Spicy / Món ăn cay

Executive Chef recommends / Bếp trưởng khuyên bạn nên thử



BUSINESS LUNCH SET MENU

COLD STARTERS* 
Vietnamese Summer Spring Rolls
Gỏi cuốn Tôm & thịt Heo 
Garden Salad/Sa lát Rau xanh tổng hợp
Mesclun leaves, bell pepper, cucumber, tomato, blue cheese, walnut, red onion, toss in oregano mustard 
vinaigrette
Rau xà lách, ớt chuông, dưa chuột, cà chua, phomai xanh, hạt óc chó, hành tây tím, trộn với 
nước sốt mù tạt Dijon dấm, lá  
Chicken Cobb Salad / Sa lát thịt Gà kiểu Mỹ  
Romaine leaves, crispy bacon bits, cherry tomato, boiled egg, blue cheese, avocado & freshly grilled 
chicken, tossed in Ranch dressing
Rau xà lách, vụn thịt ba chỉ hun khói, cà chua bi, trứng luộc, phomai xanh, bơ & thịt gà nướng, 
trộn với nước sốt Ranch
Green Mango Salad Rolls/Gỏi cuốn Xoài xanh  
Green mango & avocado fresh spring rolls, with papaya, carrot & peanut
Bánh tráng cuốn xoài xanh, bơ, đu đủ xanh, cà rốt & lạc 

HOT STARTERS* 
Crispy Fried Prawns wrapped in Fresh Egg Noodles served with sweet chili sauce
Mỳ Trứng cuộn Tôm chiên giòn phục vụ với sốt ớt Thái Lan 
Vegetable Tempura served with premium soya sauce
Tempura Rau Củ chiên giòn phục vụ với xì dầu thượng hạng 
Smoked Mushroom & Truffle Soup
Súp Nấm hun khói & Nấm Truffle 
Crab & Corn Soup
Súp Cua & Ngô ngọt  
 
MAIN COURSE*
Spaghetti a la Pescatori 
Al dente spaghetti pasta with prawn, clam, calamari, & mussel tossed with tomato sauce, olive oil, & 
Genovese basil leaves
Mỳ spaghetti nấu al dente với tôm, nghêu, mực, & vẹm trong sốt cà chua, dầu oliu & 
lá húng tây Genovese 
Beef “Luk Lak”
Bò Lúc Lắc 
Stir Fried Egg Noodles with Australian Beef
Mỳ Trứng xào thịt Bò Úc 
Chicken Breast “Forestier”/Gà nướng “Forestier” 
Grilled chicken breast stuffed with mushroom & spinach, served with sauteé garden vegetables, spinach with 
garlic & Forestier sauce
Lườn gà nướng nhồi nấm & cải bó xôi, phục vụ kèm rau xào, sốt Forestier & cải bó xôi xào tỏi 
 
DESSERT*
Chocolate & Mango Brownie/Bánh Brownie Chocolate & Xoài  
Rich chocolate brownie with dried mango & hazelnut, served with vanilla ice cream
Bánh brownie chocolate với xoài sấy, hạt phỉ, dung với kem vani 
New York Baked Cheesecake with fresh strawberry compote 
Bánh Phomai nướng kiểu New York với compote dâu tây tươi 
Sliced Seasonal Fruits 
Hoa Quả tươi theo mùa

* Make your choice
* Chọn một trong các món sau

If you have any food allergies or a special dietary requirements, please inform our staff
Nếu quý khách có chế độ ăn đặc biệt hoặc bị dị ứng với một loại thực phẩm nào,

vui lòng thông báo với chúng tôi.

  

Vegetarian / Món ăn chay    Healthy  / Món ăn tốt cho sức khỏe

Nut / Món ăn có lạc    Spicy / Món ăn cay

Executive Chef recommends / Bếp trưởng khuyên bạn nên thử

3-course menu/Thực đơn 3 món
Inclusive of 1 Soft Drink or Seasonal Fresh Fruit Juice or Coffee or Tea per person

Bao gồm 1 đồ uống nước ngọt hoặc nước hoa quả tươi theo mùa hoặc cà phê hoặc trà cho mỗi khách


