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Enjoy your meal!

The price is subject to 10% of VAT and 5% of service charges

Enjoy your meal!

The price is subject to 10% of VAT and 5% of service charges

WESTERN SET MENU

Food only: vnd1.250.000++/pax 

 Paired with wine: vnd1.750.000++/pax 

Rice noodle spring roll with salmon, pickle and herbs
Phở cuốn cá hồi ăn cùng củ muối chua và rau thơm

Ceviche prawn with lemon, sesame dressing, tomato, seaweed salad
                Tôm trộn hương chanh ăn cùng sốt dầu mè , cà chua và salat rong biển

Luna de Murviedro Brut Sparkling Wine, Spain  

***
BBQ Australian beef salad with melon, Aspic jelly, lemon and ginger sauce 

Gỏi bò Úc quay ăn cùng dưa vàng và thạch sốt đậu tương, xốt chanh và gừng tươi
Spee’Wah Semillon - Sauvignon Blanc, Murray Darling, Australia

***
Traditional French oinon soup - grated gruyere cheese and herbs garlic bread

Xúp hành tây truyền thống nước Pháp 
 với phô mai  gruyere ăn kèm bánh mỳ rau thơm bơ tỏi

Cotes du Rhone “ Les Heritiers” Grenache, France

***
Pan seared yellow-fin tuna with sesame and paprika, 

green papaya salad and sautéed vegetables served with soya aromatic caramel sauce
Cá ngừ đại dương áp chảo cùng vừng và bột ớt ăn kèm gỏi đu đủ xanh

và rau xào ăn cùng với sốt caramel xì dầu ,cùng các thảo mộc
Ribbonwood Pinot Noir, Marlborough, New Zealand

***
Gin and tonic sorbet

Kem gin and tonic

***
Roasted black Angus tenderloin beef with lemongrass and ginger jus, mushrooms,

 deep fried mung bean and cheese, peas puree, served with organic vegetables, herbs
Thăn nõn bò Angus đen với sốt gừng sả, nấm hương tươi nướng,

đậu xanh nhồi phô mai chiên giòn ăn kèm với rau hữu cơ
Kilikanoon Killerman’s Run Shiraz, Clare Valley, Australia

***
Duo mousse praline & chocolate, peanut caramel 

served with yoghurt ice–cream and cream fresh Darjeeling tea flavor
Bánh kem sô cô la và mứt các loại hạt, phục vụ cùng với kem sữa chua & sốt hương trà Darjeeling 

Bisquertt La Joya Gran Reserva Late Havest, Colchagua Valley, Chile

 

VIETNAMESE SET MENU

Food only: vnd1.050.000++/pax 

 Paired with wine: vnd1.550.000++/pax 

Deep fried spring roll with fresh mixed wild mushroom 
& fresh spring roll roasted duck with tamarind sauce

Nem nấm tươi chiên giòn và gỏi diếp cuốn vịt quay ăn cùng sốt me
Luna de Murviedro Brut Sparkling Wine, Spain  

***
“Traditional PHỞ” salmon soup with rice noodle

Phở Việt Nam nấu với cá hồi Na uy
Spee’Wah Semillon - Sauvignon Blanc, Murray Darling, Australia 

***
                Coconut root salad with roasted beef , peanut, Vietnamese herb 

                        Nộm củ dừa ăn cùng với bò úc quay, lạc , rau thơm Việt nam
Kilikanoon Killerman’s Run Riesling, Clare Valley, Australia

***
Gin and tonic sorbet

Kem gin and tonic

***
Grilled Demon fish “mountain ethnic style”

serve with dipping sauce, herbs, crispy pancake sesame 
Cá mặt quỉ dại dương nướng kiểu dân tộc

 ăn cùng nước chấm chua ngọt và bánh tráng mè và rau thơm
Kilikanoon Killerman’s Run Riesling, Clare Valley, Australia

Or/ Hoặc
 

Beef two way
( Braised short rib black Angus with red wine sauce & wok-fried Black Angus beef tenderloin lemongrass

flavor with Phu Quoc green pepper sauce serve with deep fried sticky rice & Viet Namese herbs)
Bò hai kiểu

(Sườn bò Angus đen hầm vang đỏ &  thăn nõn bò Angus xào lăn hương sả 
với sốt hạt tiêu xanh Phú Quốc ăn kèm với xôi chiên phồng, rau thơm Việt Nam.

Kilikanoon Killerman’s Run Shiraz, Clare Valley, Australia

***
Crispy banana spring rolls with fresh fruits, and cinnamon ice- cream

Nem chuối chiên ăn cùng hoa quả và kem quế 
Bisquertt La Joya Gran Reserva Late Havest, Colchagua Valley, Chile


