
SEAFOOD

Hải sản nướng BBQ

VND 600,000

Tôm sú, mực lá, cá ngừ, vẹm xanh, 
sò điệp, hàu nướng phô mai,
rau củ nướng

Seafood BBQ
Prawn, squid, tuna, green mussel, 
scallop, vegetables

Hải sản sốt trứng muối
Tôm sú, vẹm xanh, nghêu 
trắng, sò lụa, sò chén

MIXED GRILLED MEAT  

Bò Mỹ, sườn cừu, xúc xích Đức, 
thăn heo, chả gà kèm khoai tây 
& rau củ nướng

DELUXE PLATTER

SASHIMI & SUSHI

Cơm cuộn, trứng cá muối, 
hàu sữa, sashimi cá ngừ, cá hồi

Seafood with salted egg sauce
Prawn, mussels, clam, 
scallops

Tuna, salmon sushi & sashimi,
caviar, f resh oyster

Beef steak, lamb rack, German sausage, 
pork loin steak, chicken patties, 
vegetables 

Tôm hùm bò lò 
phô mai

Theo thời giá

Grilled lobster with 
cheese

Daily price

Ghẹ sốt Singapore Theo thời giá

Singapore-style chili 
crab

Daily price

COLD CUT & CHEESE

Phô mai Camembert, Chedda, 
Mozzarella. Salami, dăm bông, 
chả lụa, olive, bánh qui, hạt khô
Camembert, Chedda, Mozzarella. Salami, 
square ham, Vietnamese ham, olive, 
cracker, nuts



Salad trái cây & sò điệp Nhật
sốt phô mai cay

VND 150,000

Thanh long, dâu tây, táo Mỹ, 
dưa lưới, sò điệp Nhật

Salad bơ & tôm sốt mù tạt
mật ong
Tôm hấp, bơ, salad, cà chua bi, oliu, 
bắp Mỹ

Trứng luộc, rau củ hấp

VND 110,000

Lơ xanh, lơ trắng, cải thìa, bắp Mỹ, 
khoai lang, cà rốt, trứng

DESSERT

Fruite Platter

VND 200,000

Dưa hấu, dưa lưới, cam vàng, xoài 
thái xanh, trái cây theo mùa

Ice Cream Platter

VND 150,000

HEALTHY FOOD
Cá hồi áp chảo kèm măng
tây nướng & salad 

VND 280,000

Cá hồi, măng tây, salad

Ức gà nướng kèm cơm gạo lứt 
& rau củ luộc 

VND 200,000

Ức gà, cơm gạo lứt, lơ xanh, 
lơ trắng, cải thìa, cà rốt

Fruit salad & Japanese scallops 
with spicy cheese sauce
Blue dragon, strawberry, melon, 
apple, Japanese scallop

Grilled chicken breast, brown rice
& boiled vegetables
Chicken breast, brown rice, 
cauliflower, brocoli, bouchoy, carrot

Avocado salad & shrimp with 
mustard and hoyney sauce.
Shrimp, avocado, salad, olive, corn, 
cherry tomato, 

Boiled vegetables & eggs
Broccoli, cauliflower, bokchoy, corn, 
sweet potato, carrot, egg

Pan-f ried salmon with
grilled asparagus & salad 
Salmon, asparagus, salad

Watermelon, melon, orange, 
mango, seasonal tropical f ruits

Dâu, socola, dừa, bạc hà, xoài
Strawberry, chocolate, coconut, 
peppermint, mango


