
BỮA SÁNG LIÊN LỤC ĐỊA
Các loại bánh mì ăn sáng (bánh ngọt, 
bánh mì nâu, bánh mì nguyên cám, bánh 
baguette hoặc bánh mì trắng), ngũ cốc, 
phô mai, trái cây và nước cam ép 

BỮA SÁNG LÀNH MẠNH
Lòng trắng trứng cuộn với phô mai và rau
chân vịt, bánh mì hạt ăn kèm bơ nghiền, 
xa-lát trái cây, nước uống lành mạnh
(củ dền, táo, tonic với gừng)

BỮA SÁNG TRUYỀN THỐNG 
HÀN QUỐC
Bò xào kiểu Hàn Quốc cùng cơm trắng, 
canh rong biển và kim chi, trái cây theo mùa

BỮA SÁNG TẠI PHÒNG
Phục vụ từ 6:00 tới 22:00

BỮA SÁNG KIỂU MỸ
2 trứng nấu theo yêu cầu, bánh tổ ong ăn kèm
thịt nguội, bánh kếp ăn kèm mật ong, 

mứt trái cây

BỮA SÁNG TRUYỀN THỐNG 
VIỆT NAM
Phở bò truyền thống, trái cây theo mùa

BÁNH KẾP HOẶC BÁNH TỔ ONG
Các loại bánh ăn sáng truyền thống, phục vụ
kèm si-rô, mật ong và bơ mật ong vanilla

BỮA SÁNG

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



TRỨNG KIỂU BENEDICT 
VÀ CÁ HỒI XÔNG KHÓI/ BA CHỈ 
XÔNG KHÓI/ RAU CHÂN VỊT
Trứng chần phục vụ cùng
bánh nướng kiểu Anh, xốt bơ trứng
và cá hồi xông khói, ba chỉ xông khói 
hoặc rau chân vịt

TRỨNG CHẦN VÀ BÁNH MỲ 
NƯỚNG, BƠ NGHIỀN
Trứng chần phục vụ cùng
bánh mì nguyên cám, bơ nghiền, 
xa-lát rau cải mầm và cà chua bi

02 TRỨNG NẤU THEO YÊU CẦU
Chiên 1 mặt Khuấy
Chiên 2 mặt Chần          Luộc

02 TRỨNG CUỘN (NGUYÊN QUẢ 
HOẶC RIÊNG LÒNG TRẮNG)
02 trứng cuộn nấu cùng nguyên liệu
theo lựa chọn:
Thịt nguội Phô-mai
Cà chua Hành tây
Ớt chuông Nấm

Các món trứng được phục vụ cùng 04 lựa chọn
ăn kèm:
Bánh khoai tây Cà chua nướng
Xúc xích gà Ba chỉ xông khói chiên giòn
Nấm xào Đậu trắng hầm

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT

XA-LÁT & SÚP

BỮA TRƯA VÀ BỮA TỐI
Phục vụ từ 10:00 tới 22:00

Rau diếp giòn, ba chỉ xông khói, trứng luộc, 
xốt caesar, bánh mì nướng giòn, cá trỏng 
ngâm dầu, phô-mai parmesan
Thêm thịt gà                                                                         
Thêm tôm
Thêm cá hồi

XA-LÁT CÁ NGỪ KIỂU PHÁP
Cá ngừ áp chảo, đậu que, khoai tây, 
cà chua bi, quả ô-liu, trứng cút, cá trỏng
ngâm dầu, nụ bạch hoa, rau xà lách
trộn xốt chanh

XA-LÁT HOÀNG ĐẾ

XA-LÁT GIÒN KIỂU Á
Gà chiên giòn, bí ngô bỏ lò, bắp cải tím, 
đậu nành, cà chua, rau giá, xốt xì dầu Nhật, 
cà rốt và xốt mè đen

XA-LÁT VƯỜN
Cà chua, dưa chuột, rau diếp, cà rốt và 
xốt mù tạt Pháp

PHỞ
Phở bò hoặc gà với bánh phở tươi,
quẩy, rau thơm, chanh, ớt

SÚP TÔM KIỂU THÁI
Tôm, mực, sả, lá chanh, nấm kim châm, 
riềng

SÚP CÀ RỐT VỚI
ĐẬU LĂNG VÀ DẦU VỪNG 
Cà rốt, đậu lăng, hạt ngò, xốt vừng, 
dầu vừng

+50
+70
+90



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

GỎI CUỐN

XA-LÁT CHAY 
VỚI KHOAI LANG VÀ ĐẬU GÀ

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

Khoai lang, đậu gà, cơm gạo Nhật

BÁNH MÌ KẸP & MÓN ĂN NHẸ

CƠM TRỘN CÁ HỒI VÀ CÁ NGỪ 
KIỂU HAWAII
Bơ quả Lâm Đồng, gạo lứt, 
đậu nành Nhật, vừng hạt, rong biển khô, 
bột ớt kiểu Nhật, gừng muối chua và 
xốt xì dầu

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

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



BÁNH MÌ KẸP GÀ CHIÊN
Gà chiên, ba chỉ xông khói, trứng, rau diếp, 
cà chua, xốt mayonnaise và khoai tây chiên

BÁNH TORTILLA CUỘN CÁ NGỪ
Bột tortilla, cà ngừ, bơ quả, dưa chuột, 
cà rốt, rau diếp giòn, xốt mayonnaise, 
tương ớt sriracha và khoai tây chiên

CÁ HỒI NẤU CHẬM 
VỚI XỐT VANG TRẮNG

Salmon, sauvignon blanc cream sauce,
tenderstem broccoli, mashed potatoes

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

THĂN BÒ MỸ NƯỚNG VỚI 
XỐT TIÊU XANH
Thăn bò Mỹ, xốt tiêu xanh Phú Quốc,
bí ngòi, bánh khoai tây chiên

BÁNH MÌ KẸP THỊT BÒ MỸ
Thịt bò, bánh mì vừng, rau diếp giòn, ba chỉ 
xông khói sấy giòn, hành tây xào mềm, 
phô-mai cheddar mềm và khoai tây chiên

BÁNH MÌ KẸP CHẢ ĐẬU 
FALAFEL CỦ DỀN
Chả đậu falafel củ dền, hành tím, 
cà chua, xốt mayonnaise ngò chay 
và khoai tây chiên

MÓN CHÍNH

BÁNH MÌ THỊT GÀ
Bánh mì, ức gà hun khói, xốt mayonnaise cay, 
rau củ muối chua phục vụ kèm khoai tây chiên

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



CƠM TRỘN THỊT HEO NƯỚNG 
KIỂU HÀN
Thịt heo nướng, cơm trắng, cà rốt, 
kim chi, nấm kim châm, nấm đông cô, 
rau chân vịt, trứng 

CƠM TRỘN NGHÊU 
KIỂU HÀN

THỊT BÒ NẤU CÀ RI 
KIỂU NHẬT

Nghêu xào, cơm trắng, cà rốt, kim chi, 
nấm kim châm, nấm đông cô, rau 
chân vịt, trứng 

Thịt bò hầm, cà rốt, khoai tây, cà ri Nhật, 
hành tây phục vụ cùng cơm gạo Nhật

BÒ LÚC LẮC
Thăn bò xào hành tây, ớt chuông,
cải thìa phục vụ cùng cơm trắng

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
Thịt xá xíu, lạp sườn, trứng gà, 
đậu hạt, ngô hạt, cơm trắng

BÚN CHẢ

CƠM TRỘN THỊT BÒ NƯỚNG 
KIỂU HÀN

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

Thịt bò nướng, cơm trắng, cà rốt, 
kim chi, nấm kim châm, nấm đông cô,
rau chân vịt, trứng

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 8% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ

MỲ Ý & PIZZA

BỮA TRƯA VÀ BỮA TỐI
Phục vụ từ 10:00 tới 22:00

MỲ GNOCCHI VỚI MĂNG TÂY,     
HÀNH BA-RÔ

MỲ BUCATINI VỚI CÀ CHUA 
VÀ CÁ TRỎNG NGÂM DẦU, 
PHÔ-MAI

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

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

Thêm thành phần: 
Cá ngừ Cá trỏng ngâm dầu
Xúc xích pepperoni Thịt nguội
Xúc xích       Thịt gà nướng Quả ô-liu
Dứa Nấm                           Ớt chuông
Ớt             Hành tây xào mềm        Rau chân vịt
Nụ bạch hoa Phô-mai thêm

PIZZA CỦA BẠN

KHOAI TÂY CHIÊN

XA-LÁT TRỘN

BÔNG CẢI HẤP

BẮP CẢI XÀO NẤM

CƠM TRẮNG

Pizza với xốt cà chua kiểu Ý và
phô-mai mozzarella

+20/loại



Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 8% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ

MÓN TRÁNG MIỆNG

BÁNH SÔ-CÔ-LA NÓNG

BÁNH TÁO TRUYỀN THỐNG

77% sô-cô-la Đắk Lắk, kem va-ni, 
đậu phộng cô đường

NGŨ CỐC GRANOLA

BÁNH MÌ NƯỚNG FLAMBE 
KIỂU PHÁP

TRÁI CÂY TƯƠI THEO MÙA

Ngũ cốc với sữa chua Hy Lạp, 
trái cây theo mùa, dừa khô

BÁNH KEM 
TRUYỀN THỐNG CỦA Ý VỊ CAFÉ 

BÁNH PHÔ-MAI CHANH LEO 

Táo, quế, đường ca-ra-men, kem bông tuyết

70/viên

Bánh mì sữa, rượu brandy, kem bông tuyết, 
hạnh nhân, trái cây theo mùa

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



MÓN ĂN ĐÊM

MÓN ĂN ĐÊM
Phục vụ từ 22:00 tới 06:00

Rau diếp giòn, ba chỉ xông khói, trứng luộc, 
xốt caesar, bánh mì nướng giòn, cá trỏng 
ngâm dầu, phô-mai parmesan
Thêm thịt gà                                                                          
Thêm tôm
Thêm cá hồi

XA-LÁT HOÀNG ĐẾ

SÚP CÀ RỐT VỚI
ĐẬU LĂNG VÀ DẦU VỪNG 
Cà rốt, đậu lăng, hạt ngò, xốt vừng, 
dầu vừng

+50
+70
+90

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

GỎI CUỐN
Tôm, thịt ba chỉ heo, lá bạc hà, 
rau ngò cùng xốt đậu phộng

BƠ NGHIỀN VỚI 
BÁNH MÌ NƯỚNG
Bơ quả Lâm Đồng, bánh mì men chua 
nguyên hạt, trứng chần nấu chậm

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



BÁNH TORTILLA CUỘN CÁ NGỪ
Bột tortilla, cà ngừ, bơ quả, dưa chuột, 
cà rốt, rau diếp giòn, xốt mayonnaise, 
tương ớt sriracha và khoai tây chiên

MỲ BUCATINI VỚI CÀ CHUA 
VÀ BƠ, CÁ TRỎNG NGÂM DẦU
Mỳ sợi ống, cà chua, nụ bạch hoa, 
phô-mai, cá trỏng ngâm dầu, bơ

CÁ HỒI NẤU CHẬM 
VỚI XỐT VANG TRẮNG
Cá hồi, xốt kem vang trắng,
bông cải xanh và khoai tây nghiền

THỊT BÒ NẤU CÀ RI 
KIỂU NHẬT
Thịt bò hầm, cà rốt, khoai tây, cà ri Nhật, 
hành tây phục vụ cùng cơm gạo Nhật

BÁNH MÌ KẸP THỊT BÒ MỸ
Thịt bò, bánh mì vừng, rau diếp giòn, 
ba chỉ xông khói chiên giòn, hành tây xào mềm, 
phô-mai cheddar mềm và khoai tây chiên

BÁNH MÌ KẸP THỊT GÀ CHIÊN
Thịt gà chiên, ba chỉ xông khói, trứng, 
rau diếp, cà chua, xốt mayonnaise, 
khoai tây chiên

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT



TRÁI CÂY TƯƠI THEO MÙA

70/viên

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
Thịt xá xíu, lạp sườn, trứng gà, 
đậu hạt, ngô hạt, cơm trắng

PHỞ
Phở bò hoặc gà với bánh phở tươi, quẩy, 
rau thơm, chanh, ớt

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

Giá được thể hiện bằng .000 VNĐ. Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% thuế GTGT


