
APPETIZER
CAESAR SALAD
Romaine, croutons, crispy bacon, shaved parmesan, caesar dressing with chicken
Sa lát Romaine trộn bánh mì nướng,thịt heo muối xông khói, phô mai parmesan với xốt Caesar và gà nướng

NIÇOISE SALAD
Seared tuna, lettuce, capsicum, tomato, onion, quail eggs, French beans, lemon & olive oil dressing
Xà lách cá ngừ

GREEN SALAD 
Assorted of green salad and sesame dressing
Xà lách các loại với xốt mè
COUNTRY SOUP 
Seasonal vegetables soup with crispy bacon bits and croutons
Súp rau củ dùng kèm thịt xông khói nướng và bánh mì nướng
ROASTED PUMPKIN SOUP
Creamy pumpkin soup with croutons
Súp kem bí đỏ dùng kèm bánh mì nướng

MAIN COURSE
GRILLED CHICKEN BREAST
Grilled chicken breast served with pesto, zucchini and mashed potatoes
Ức gà nướng dùng với bí ngòi cuộn xốt húng tây và khoai tây nghiền

PAN SEARED COBIA 
Pan seared cobia fillet served with risotto, spinach, and zucchini
Phi lê cá bớp áp chảo dùng kèm với cơm Ý, cải bó xôi, bí ngồi

MINI McGALLERY BURGER (3PCS) 
Black Angus beef patty, cheddar cheese, lettuce served with French fries
Bánh mì kẹp thịt bò phục vụ kèm khoai tây chiên

TUNA SANDWICH
Tuna in oil, emmental cheese, shallot, cucumber, tomato, olives, lettuce & mayonnaise served with French fries
Bánh mì kẹp cá ngừ với rau tươi dùng kèm khoai tây chiên
SPAGHETTI
Your choice of: Tomato sauce or Bolognese sauce
Mì Ý sốt cà chua hoặc bò bằm 

DESSERT
PISTACHIO AND RASBERRY ÉCLAIR
Cream, milk, pistachio, raspberry
Bánh su nhân kem hồ trăn và phúc bồn tử

TROPICAL PANACOTTA
Coconut, gelatin, milk, cream
Kem sữa hương trái cây nhiệt đới
FRESH FRUITS PLATTER
Trái cây tươi

WESTERN LUNCH SET MENU

Bao gồm 1 nước ngọt hoặc 1 chai nước khoáng
Including 1 soft drink or 1 bottle of mineral water

VND 450,000++3 COURSES
OF YOUR CHOICE VND 390,000++2 COURSES

OF YOUR CHOICE 

Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Fish/ Seafood (Cá/ Hải sản)

Gluten (Lúa mì) Nuts (Hạt) Dairy/ Egg (Bơ sữa/ Trứng)

Vegetarian (Món ăn chay)



Bao gồm 1 nước ngọt hoặc 1 chai nước khoáng
Including 1 soft drink or 1 bottle of mineral water

VND 420,000++3 COURSES
OF YOUR CHOICE VND 350,000++2 COURSES

OF YOUR CHOICE 

APPETIZER
DEEP FRIED HOME MADE SPRING ROLLS 
Pork, prawn, wood ear mushroom and vermicelli wrapped in rice paper
served with fresh herbs and fish sauce
Chả giò tôm và thịt heo

SUGAR CANE PRAWN
Grilled prawn paste on a sugar cane stick with chili sauce
Chạo tôm

LOTUS STEM SALAD 
Lotus stem salad with prawns, pork and fresh herbs, shrimp cracker
Gỏi ngó sen tôm thịt, bánh phồng tôm

POMELO AND  CHICKEN SALAD 
Pomelo and chicken salad with peppermint leaves and roasted peanuts, shrimp cracker
Gỏi bưởi thịt gà, bánh phồng tôm

SEAFOOD SOUP
Squid, prawns and sweet corn soup with oyster mushrooms
Súp hải sản với bắp và nấm bào ngư

MAIN COURSE
VIETNAMESE BEEF “LAGU”
Beef stew with shiitake mushrooms and potato served with bread
Bò hầm nấm và khoai tây dùng kèm bánh mì

WOK-FRIED FLAT NOODLES 
Flat noodles with Chinese sausages, prawns, bean sprouts and chives
Hủ tíu xào với lạp xưởng, tôm, giá đỗ và bông hẹ

THAI PINEAPPLE FRIED RICE 
Fried rice with prawns, squid, pineapple, carrot, capsicum, green bean
Cơm chiên trái thơm với tôm mực
WONTON NOODLE SOUP 
Egg noodle soup with wonton, char siu pork, prawns served with lettuce, herb, sprout chili, lime
Mì Hoành thánh xá xíu

ASSORTED OF DIM SUM (6 PCS)
Há cảo các loại

DESSERT
BANANA CAKE  
Bánh chuối Việt Nam

TROPICAL FRUITS SALAD WITH COCONUT ICE CREAM 
Sa lát trái cây dùng với kem dừa

FRESH FRUITS PLATTER
Trái cây tươi

ASIAN LUNCH SET MENU

Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT
Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Fish/ Seafood (Cá/ Hải sản)

Gluten (Lúa mì) Nuts (Hạt) Dairy/ Egg (Bơ sữa/ Trứng)

Vegetarian (Món ăn chay)


