
OPERATING HOURS
All-day Dining

11.00 AM – 10.00 PM



APPETIZERS
MÓN KHAI VỊ

Vietnamese Prawn Salad 
Prawns, green mango, avocado, fresh rice noodles,
birds eye chili fish sauce

Xa-lát tôm Việt Nam

220

Tôm, xoài, bơ quả, bún và nước mắm ớt

Burrata Caprese Salad 
Fresh burrata, marinated tomato, rocket leaves, 
bread croutons, basil pesto, balsamic glaze 

Xa-lát cà chua phô-mai burrata

320

Phô-mai burrata, cà chua, rau rocket, bánh mì
sấy giòn, xốt húng quế tây, giấm balsamic

Salmon Tartar 
Salmon, avocado, shallots, capers,
baby cucumber, olive, lime 

Gỏi cá hồi

300

Cá hồi, bơ quả, hành tím, nụ bạch hoa, 
dưa chuột bao tử, quả ô-liu, chanh xanh

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.

Vietnamese fried spring rolls 
‘Nem Ran’
Minced pork, wood ear mushroom, shallots, 
carrots, mung bean sprouts, dipping sauce 

180

Thịt xay, mộc nhĩ, hành tím, cà rốt, rau giá 
cùng nước chấm 

Nem rán

Fresh Prawn Spring Rolls 
‘Goi Cuon’ 
Prawns, pork belly, mint, coriander, 
peanut dipping sauce 

Gỏi cuốn 
Tôm, thịt ba chỉ heo, lá bạc hà, rau ngò 
cùng xốt đậu phộng 

Tuscan Seafood Soup 
Black shell mussels, clams, calamari, prawns, 
in a tomato and based broth 

Súp hải sản kiểu Ý 
Vẹm xanh, ngao, mực, tôm với cà chua và nước dùng 

Cream of Mushroom Soup 
with Tempura Enoki 
Enokitake mushrooms, chestnut mushrooms, 
shiitake mushrooms, truffle oil, cream 

Súp kem nấm với
nấm kim châm chiên giòn
Nấm kim châm, nấm linh chi nâu, nấm đông cô, 
dầu nấm, kem nấu 

180

280

170



MAINS 
MÓN CHÍNH

Korean Fried Chicken Burger 
Gochujang slaw, black sesame, kimchi, 
gochugaru mayo served with house fries 

Bánh mì kẹp thịt gà kiểu Hàn Quốc 
Xa-lát bắp cải tẩm ớt bột Hàn Quốc, vừng đen, kim chi, 
xốt mayonnaise với tương ớt Hàn và khoai tây chiên 

Beef Pho 
Traditional Nam Dinh beef noodle soup 

Phở bò
Phở bò Nam Định 

Baja Fish Tacos 
Battered basa fish, lime slaw, served with ‘Esquites’ 
Mexican street corn salad 

Tacos nhân cá ba sa
Bánh ngô, cá basa, xốt chanh cùng với xa-lát ngô 
kiểu Mexico 

Smoked Chicken Banh Mi 
Baguette, smoked chicken breast, chili mayonnaise, 
pickled vegetables served with house fries 

Bánh mì thịt gà hun khói 
Bánh mì, ức gà hun khói, xốt mayonnaise cay, 
rau củ muối chua cùng với khoai tây chiên 

Braised Lamb Shank with 
Chili and Cumin 
Lamb shank, chili, cumin served 
with creamed polenta 

Đùi cừu hầm ớt và hạt thì là Ai Cập 
Đùi cừu, ớt, hạt thì là Ai Cập phục vụ cùng 
ngô nghiền nấu kem 

Sous Vide Salmon with White 
Wine Sauce 
Salmon, sauvignon blanc cream sauce, 
tenderstem broccoli, mashed potatoes 

Cá hồi nấu chậm với xốt vang trắng 
Cá hồi, xốt kem vang trắng, bông cải xanh 
và khoai tây nghiền 

260

Grilled Angus Ribeye with 
Green Peppercorn Sauce 
USA Angus ribeye, Phu Quoc green pepper sauce, 
zucchini, potato rosti 

Thăn bò Mỹ nướng với xốt tiêu xanh 
Thăn bò Mỹ, xốt tiêu xanh Phú Quốc, bí ngòi, 
bánh khoai tây chiên 

Ricotta Gnocchi with Asparagus and 
Green Garlic 

Mỳ gnocchi với măng tây, hành ba-rô 

Potato dumplings, buttered asparagus 
and green garlic 

Mỳ Ý từ khoai tây, măng tây, bơ, hành ba-rô 

Bucatini with Tomatoes and 
Anchovy Butter 
Semolina pasta, tomatoes, capers, anchovies, 
brown butter 

Mỳ bucatini với cà chua và cá trỏng 
ngâm dầu, phô-mai 
Mỳ sợi ống, cà chua, nụ bạch hoa, phô-mai, cá trỏng 
ngâm dầu, bơ 

190

230

180

590

560

600

260

290

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.



ASIAN COMFORT FOOD CLASSICS
MÓN Á

200Tom Yum Soup 
Prawns, squid, lemon grass, lemon leaves, 
mushroom, galangal 

Súp tôm kiểu Thái Lan 
Tôm, mực, sả, lá chanh, nấm kim châm, riềng 

Stir-fried Prawns with 
Sambal Sauce 
Prawns, onion, capsicum, carrot, sambal sauce 
served with steamed rice 

Tôm xào xốt tương ớt sambal 
Tôm nõn, hành tây, ớt chuông, cà rốt, 
xốt tương ớt sambal phục vụ cùng cơm trắng 

Steamed Tam Dao Sturgeon 
with Soya Sauce 
Sturgeon, spring onion, dill, onion, carrot, enokitake 

Cá tầm Tam Đảo hấp xì dầu 
Cá tầm, hành lá, thì là, hành tây, cà rốt, nấm kim châm 

Burmese Chicken Curry 
Chicken, shan curry paste, roasted onions 
served with steamed rice 

Gà cà-ri Miến Điện 
Gà, cà-ri, hành tây phục vụ với cơm trắng 

Jokkbal 
Braised pork leg, carrot, potato served with 
steamed rice, kimchi 

Chân giò hầm kiểu Hàn 
Chân giò hầm, cà rốt, khoai tây 
phục vụ cùng cơm trắng và kim chi 

Dwaeji GalBi 
Braised pork spare ribs with soya
served with steamed rice and kimchi 

Sườn heo nướng kiểu Hàn 
Sườn heo nướng với xì dầu, phục vụ cùng 
cơm trắng và kim chi 

Bun Cha 
Grilled pork patties and meat balls, carrot, 
cucumber, served with fresh rice noodles, 
sweet and sour sauce, herbs 

Bún chả 
Thịt ba chỉ nướng, thịt viên, cà rốt, dưa chuột 
phục vụ cùng bún và nước xốt chua ngọt, rau thơm 

260

240

330

260

330

310 Galbi Jjim 
Braised beef in Korean soya sauce, carrots, 
potatos, shallots, spring onion served with 
steamed rice, kimchi 

Bò hầm kiểu Hàn 
Thịt bò hầm tương Hàn Quốc, cà rốt, khoai tây, 
hành tím, hành lá phục vụ cùng cơm trắng và kim chi 

370

Yangzhou Fried Rice 
Char siu, Chinese sausage, eggs, green beans, 
corn, steamed rice 

Cơm chiên Dương Châu 
Thịt xá xíu, lạp sườn, trứng gà, đậu hạt, 
ngô hạt, cơm trắng 

200

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.



Seafood Fried Rice with Kimchi 
Prawns, squid, egg, carrot, kimchi, steamed rice 

Cơm chiên hải sản với kim chi 
Tôm, mực, trứng gà, cà rốt, kim chi, cơm 

Yakisoba Stir-fried Noodle 
with Seafood 
Prawns, squid, fish, onion, leek, tomato, 
buckwheat, noodles 

Mì xào hải sản kiểu Nhật Bản 
Tôm, mực, cá, hành tây, tỏi tây, cà chua, mì 

240 240

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.



HOT POT
LẨU

650
1250

Tam Dao Salmon Hot Pot
Set for 2 persons
Set for 4 persons
Salmon, enokitake, shiitake, tomato, white cabbage, 
green cabbage, tofu served with noodle 

Lẩu cá hồi Tam Đảo
Lẩu cho 2 người
Lẩu cho 4 người
Cá hồi, nấm kim châm, nấm đông cô, cà chua, cải thảo, 
bắp cải, đậu phụ phục vụ cùng mì trứng

Tam Dao Sturgeon Thai-Style 
Hot Pot
Set for 2 persons
Set for 4 persons
Thai paste, sturgeon, cabbage, enokitake, shiitake, 
tomato, tofu, served with fresh rice noodles

Lẩu cá tầm Tam Đảo nấu kiểu Thái
Lẩu cho 2 người
Lẩu cho 4 người
Gia vị Thái, cá tầm, bắp cải, nấm kim châm, nấm đông cô, 
cà chua, đậu phụ, phục vụ cùng bún 

Huo Guo Taiwanese-Style 
Hot Pot
Set for 2 persons
Set for 4 persons
Sichuan paste, beef belly, beef ball, squid, fish, 
enokitake, shiitake, bok choy, tofu, tofu skin 

Lẩu kiểu Đài Loan
Lẩu cho 2 người
Lẩu cho 4 người
Gia vị Tứ Xuyên, ba chỉ bò, bò viên, mực, cá, nấm 
kim châm, nấm đông cô, cải thìa, đậu phụ, phù trúc

Beef Sichuan Hot Pot
Set for 2 persons
Set for 4 persons 
Sichuan paste, beef belly, shank, brisket, 
enokitake, shiitake, bok choy, tofu, tofu skin

Lẩu bò Tứ Xuyên
Lẩu cho 2 người
Lẩu cho 4 người
Gia vị Tứ Xuyên, ba chỉ bò, bắp bò, gầu bò, nấm 
kim châm, nấm đông cô, cải thìa, đậu phụ, phù trúc

550
990

550
990

550
990

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.



SIDES DISHES
MÓN ĂN KÈM

Stir-fried Asparagus with Scallop 
Măng tây xào với sò điệp 

Stir-fried Broccoli 
with Oyster Sauce 
Bông cải xào dầu hào 

Steamed White Cabbage 
with Shiitake Sauce 
Cải thảo hấp với xốt nấm đông cô 

House Fries 
Khoai tây chiên nhà làm 

Mixed Salad 
Xa-lát trộn 

Steamed Rice 
Cơm trắng 

170 100

90

90

60

60

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.



DESSERTS
MÓN TRÁNG MIỆNG

160

160

160

160

160

70/scoop

Mango Passion Fruit Pudding 
Mango and passion fruit puree, sago pearls, 
coconut cream pudding 

Bánh pudding vị xoài và chanh leo 
Xoài và chanh leo nghiền, trân châu, pudding cốt dừa 

Coconut Lemongrass Pana Cotta 
Toasted coconut, lemongrass infused coconut cream 

Kem nấu truyền thống của Ý với dừa và sả 
Dừa nướng, kem dừa với sả 

Japanese Banana Rice Pudding 
Caramelized banana, creamy braised rice, 
brûlée topping 

Bánh pudding vị chuối và gạo 
kiểu Nhật Bản 
Ca-ra-men chuối, kem gạo rang, brulee 

Classic Apple Tarte Tatin 
Apple, cinnamon, caramel, chantilly cream 

Bánh táo truyền thống 
Táo, quế, đường ca-ra-men, kem bông tuyết 

Banana Katsu 

Bánh chuối chiên kiểu Nhật 

Banana in crispy panko breadcrumbs, 
miso caramel ice cream, toffee sauce 

Chuối tẩm bột chiên giòn, kem mi-sô ca-ra-men, 
xốt bơ đường 

Ice-cream selection 
Classic Vanilla/ Chocolate Ecstasy/ 
Forest Berry/ White Chocolate and Raspberry/ 
Cookies and Cream/ Mango Passion frozen

Kem tươi 
Va-ni/ Sô-cô-la/
Dâu rừng/ Sô-cô-la trắng và phúc bồn tử/
Bánh quy và kem/ Xoài chanh dây 

Passion Fruit Cheesecake 
Bánh phô-mai chanh leo 

70/viên

180

Prices are expressed in ,000 VND. Prices exclude 5% service charge and 8% VAT.
Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT.


