
AVAILABLE FROM 10:30 AM TO 10:00 PM
 THỜI GIAN TỪ 10:30 AM ĐẾN 10:00 PM 

A LA CART Menu

If you have any food allergies or a special dietary 
requirement, 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 cho 
nhân viên của chúng tôi.

 V - Vegetarian/ Món chay 

Price(s) is in VND, x 1.000, and exclusive of 10% VAT 
and 5% service charge.

Giá trên đuợc tính theo VND, nhân với 1.000 và chưa 
bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ

SALADS AND APPETIZERS
CÁC MÓN SA-LÁT VÀ KHAI VỊ

SOUPS
CÁC MÓN SÚP

Greek style salad with homemade vinaigrette - V, GF 190
Sa lát Hy Lạp với sốt dầu giấm

Banana blossom salad with fried tofu - GF 145
Nộm hoa chuối, đậu phụ, cà rốt, giá đỗ, dua chuột

Classic Caesar salad with smoked salmon - P 210
Sa lát Caesar với cá hồi hun khói 

Healthy green salad with homemade vinaigrette 165
Sa lát rau xanh tốt cho sức khỏe với sốt dầu giấm

Traditional Vietnamese soup with crab meat,  220
fresh asparagus - GF 
Súp truyền thống Việt Nam với thịt cua và măng tây tuoi

Western style creamy mushroom soup with truffle scent 190
Súp kem nấm kiểu Châu Âu 



AVAILABLE FROM 10:30 AM TO 10:00 PM
 THỜI GIAN TỪ 10:30 AM ĐẾN 10:00 PM 

A LA CART Menu

If you have any food allergies or a special dietary 
requirement, 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 cho 
nhân viên của chúng tôi.

 V - Vegetarian/ Món chay 

Price(s) is in VND, x 1.000, and exclusive of 10% VAT 
and 5% service charge.

Giá trên đuợc tính theo VND, nhân với 1.000 và chưa 
bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ

MAIN COURSES 
CÁC MÓN CHÍNH

Vietnamese Pho noodles soup with Beef or Chicken - GF 220
Phở gà hoặc phở bò

Poached salmon in lemongrass broth, seasonal vegetable  570
with steamed rice - GF
Cá hôì hấp với sả, gừng, hành ăn kèm rau theo mùa và com trắng 

Vietnamese style chicken curry served with steamed rice 240
Thịt gà cà ry kiểu Việt Nam phục vụ cùng com trắng

Indonesian beef Rendang with steamed rice 280
Bò nấu cà ry kiểu Indonesia phục vụ cùng com trắng

24 Hours slow cooked pork belly with egg, served with 250
steamed rice - P                                                                              
Thịt lợn nấu chậm trong 24h cùng trứng, phục vụ cùng com trắng 

Hanoian seafood wok fried rice - GF 310                                                                              
Com rang Hải sản Hà Nội       

Vegetarian fried rice - VG 190                                                                              
Com rang rau

Grilled beef ribeye (250gms) served with vegetable  790
and mash potato, pepper jus - GF                                                   
Thịt bò ribeye nuớng, ăn kèm với rau xào bo, khoai tây  
nghiền và sốt tiêu đen 

Garlic confit duck leg with mash potato, vegetable - GF 420                                                                              
Đùi vịt nấu chậm ăn cùng khoai tây nghiền rau củ

Mediterranean Cajun chicken breast with sautéed broccoli  340
and chunky tomato sauce                                                                          
Luờn gà nuớng kiểu Địa Trung Hải ăn kèm bông cải xanh xào bo,  
khoai tây bỏ lò và sốt cà chua

Pan-fried catch of the day 380                                                                                
Hải sản theo ngày

Pullman beef burger with Cajun French fries 280                                                                                
Bánh Burger Pullman với thịt bò và khoai tây chiên

Spaghetti Bolognaise 210
Mỳ Ý với sốt bò băm

Spicy Seafood Aglio e Olio  280
Mỳ Ý với hải sản (cay)



AVAILABLE FROM 10:30 AM TO 10:00 PM
 THỜI GIAN TỪ 10:30 AM ĐẾN 10:00 PM 

A LA CART Menu

If you have any food allergies or a special dietary 
requirement, 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 cho 
nhân viên của chúng tôi.

 V - Vegetarian/ Món chay 

Price(s) is in VND, x 1.000, and exclusive of 10% VAT 
and 5% service charge.

Giá trên đuợc tính theo VND, nhân với 1.000 và chưa 
bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ

SIDE DISH
MÓN ĂN PHỤ

DESSERTS
MÓN TRÁNG MIỆNG

Steamed rice - VG,GF                                                                                           60
Com trắng

Steamed vegetable - VG,GF                                                                                           70
Rau củ hấp

French fries - VG,GF                                                                                           70
Khoai tây chiên

Mashed potato - V,GF                                                                                           60
Khoai tây nghiền

Seasonal fresh fruits platter - VG,GF 138
Hoa quả tuoi theo mùa

Italian Classic Tiramisu - V 95
Bánh Tiramisu truyền thống kiểu Ý

Vanilla panna cotta - GF  120
Bánh pannacotta vị vani 

Rich chocolate brownie - V   110
Bánh Brownie

Smooth crème caramel with sugar crust 115
Caramen

Selection of ice cream (1 scoop) 45
Kem



KID’S Menu

If you have any food allergies or a special dietary 
requirement, 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 cho 
nhân viên của chúng tôi.

 V - Vegetarian/ Món chay 

Price(s) is in VND, x 1.000, and exclusive of 10% VAT 
and 5% service charge.

Giá trên đuợc tính theo VND, nhân với 1.000 và chưa 
bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ

Vietnamese fresh spring roll with Tofu - V, GF 95
Nem tuoi Việt Nam cuốn đậu phụ

Fried spring rolls with sweet sour dipping sauce 95                                                                                                 
Nem rán phục vụ cùng nuớc sốt chua ngọt

Ham and cheese Sandwich with petit salad - P 145
Bánh mì Sandwich với thịt nguội và phô mai

Vietnamese Pho noodle soup with beef or chicken - GF 150
Phở Việt Nam với thịt bò hoặc thịt gà

Vietnamese style chicken curry served with steamed rice 190
Thịt gà cà ry kiểu Việt Nam phục vụ cùng com trắng

Mini catch of the day - GF                                                                                        250
Hải sản theo ngày

Egg fried rice with vegetable - V, GF 150                                             
Com rang trứng và rau 

Spaghetti bolognaise 160                                               
Mỳ Ý sốt bò băm

Spaghetti Tomato sauce - V 150                                            
Mỳ Ý sốt cà chua

AVAILABLE FROM 10:30 AM TO 10:00 PM
 THỜI GIAN TỪ 10:30 AM ĐẾN 10:00 PM 


