HAPPY

2019

WESTERN SET MENU
SEA CRAB TARTARE
Fennel, green apple, coriander, wasabi mayo
Thịt cua trộn tiểu hồi, táo xanh với xốt trứng mù tạt cay
NORWEGIAN SALMON SALAD
White radish, avocado jam, black caviar
Gỏi cá hồi Na- Uy ăn cùng Mứt trái bơ và trứng cá đen
ROASTED TRUNG KHANH CHESTNUT VELOUTÉ
Roasted pumpkin, poached tiger prawn, asparagus
Súp hạt dẻ Trùng Khánh ăn kèm bí đỏ bỏ lò, tôm he, măng tây
ROASTED FRENCH PIGEON
Trufﬂe mash potato, blueberry puree, cabbage
Chim câu Pháp quay ăn kèm khoai tây nghiền với dầu
nấm Trufﬂe
STRAWBERRY SORBET
Kem dâu tây
GRILLED ANGUS TRIPLOIN
White and green asparagus, red shallot caramelize, wild mushroom sauce
Thăn ngoại bò ngũ cốc nướng ăn kèm hai loại măng tây,
xốt nấm rừng
BELGIUM CHOCOLATE CAKE
Mousse pistachio, strawberry, macaron, tropical fruit
Bánh sô cô la Bỉ vị hạt dẻ cượi, hạnh nhân, dây tây,
hoa quả nhiệt đới

VND 1.390.000++ per person excluding drink
VND 1.890.000++ per person including FREE FLOW
selection of sparkling wine, red wine, white wine,
local beer, soft drink and water

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

VIETNAMESE SET MENU

NHA TRANG SEAFOOD SPRING ROLL & CRISPY OYSTER
Crab, shrimp, carrot, mushroom, vermicelli, onion, egg, crumble, garlic, chili
Nem hải sản & Hàu Nha Trang chiên giòn tỏi ớt
GREEN PAPAYA WITH ROASTED FIVE SPICES PIGEON SALAD
Carrot, roasted pigeon ﬁve spices, herbs, peanut, sweet & sour dressing
Gỏi đu đủ chim câu quay ngũ vị.
ABALONE, CRAB’SPINCER IN CONSOMME SOUP
Sliced abalone, crab, organic vegetables
Súp bào ngư càng cua trong nước dùng thượng hạng
STEAM RED GROUPER FILLET
Squid, giant river prawn, scallop soya ginger sauce, herbs, noodles
Cá mú sao đỏ hấp với hải sản tươi trong ngày
STRAWBERRY SORBET
kem dâu tây
ANGUS BEEF TENDERLOIN FLAMBÉ
Red bean and mushroom steamed rice, Phu Quoc red pepper sauce
Thăn nội bò đen chao lửa phục vụ Cùng Cơm nấm đậu đỏ,
xốt tiêu đỏ Phú Quốc
RED BEAN SUNRISE
Red bean, coconut jelly, mango, butternut squash jam, strawberry,
Red bean ice cream
Mứt đậu đỏ ăn kèm với thạch dừa, xoài, mứt bí đỏ, dâu tây,
kem đậu đỏ

VND 1.190.000++ per person excluding drink

VND 1.690.000++ per person including FREE FLOW
selection of sparkling wine, red wine, white wine,
local beer, soft drink and water

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

RED BEAN RESTAURANT
No. 12 Nguyen Quang Bich Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
T: (+84 24) 3923 4026
W: www.redbeanrestaurants.com

