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BREAKFAST 

Seasonal fruits selection  
Trái cây theo mùa          

Cereals       
Muesli or Cornflakes or coco pops or honey stars served with fresh fruits, yogurt and honey 

Ngũ cốc với trái cây tươi, sữa chua và mật ong 

French toasts  
Served with maple syrup or chocolate syrup       
Bánh sandwich mềm kiểu Pháp với syrup maple hoặc syrup sô cô la 

Toast  
Served with your choice of jam and butter or nutella 

Bánh mì với mứt trái cây, bơ hoặc sô cô la sữa 

Full English breakfast            
Toasts, scrambled/omelet/boiled/poached or egg, tomato, bacon, sausage, hash brown, mushroom, beans 

Bánh mì,  trứng khuấy sữa/trứng omelet/ trừng chần/ trứng luộc, cà chua, thịt xông khói, xúc xích, bánh 

khoai tây, nấm và đậu 

Eggs Benedicts  
Toasts with poached eggs and bacon served with Hollandaise sauce 

Bánh mì, trứng chần, thịt nguội với sốt kiểu Hà Lan 

Pancake  
Served with maple syrup, sugar or jam 

Bánh kép phục vụ với syrup marple, đường hoặc mứt trái cây 

Two eggs  
Fried, poached, scrambled, omelet or boiled with smoked bacon and a hash brown 

Trứng chiên, trứng chần, trứng khuấy, trứng omelet hoặc trứng luộc/ phục vụ sandwich, thịt xông khói 

và bánh khoai tây  

Vegetarian breakfast  
Toasts with poached/omelet/boiled or scrambled egg, tomato, beans, hash brown and mushroom 

Bánh mì với trứng chần/trứng omelet/trứng khuấy sữa/trứng luộc phục vụ với cà chua, đậu, bánh khoai 

tây và nấm 
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SNACKS 
Sandwiches, Hamburgers and Panini will be served with French fries 

Chicken Nugget  
Gà chiên xù, khoai tây chiên 

Fish and Chips  
Cá chiên xù, khoai tây chiên 

Grilled vegetables  
Served with cheese stick, zuchini, tomato, eggplant, rosemary 

Phô mai que, bí ngòi, cà chua, cà tím và rosemary 

Shrimp pita  
Home-made pita bread filled with shrimp, salad, and cocktail sauce 

Bánh mì pita sữa tươi với tôm, salad, sốt cocktail  

Chicken Shawarma  
Home-made pita bread filled with spicy chicken and salad, yogurt sauce 

Bánh mì pita sữa tươi với gà (cay), salad và sốt sữa chua 

SANDWICH  

Club sandwich  
Toasted whole meal bread/ sandwiches with ham, cheese, chicken, salad and egg 

Bánh mì đen hoặc bánh sandwiches với thịt nguội, phô mai, gà, salad và trứng 

Baguette  
Served with bacon, ham, cheese/ ham/ cheese & egg 

Bánh mì kẹp thịt xông khói, thịt nguội, phô mai hoặc thịt nguội, phô mai và trứng 

Ham cheese   
Toasted whole meal bread/ sandwiches with ham and cheese 

Bánh mì đen hoặc bánh sandwich với thịt nguội và phô mai  

Tomato mozzarella  
Toasts whole sandwiches, with mozzarella cheese, pesto sauce and salad 

Sandwitch với phô mai mozzarella, sốt pesto và salad 

BURGER 

Kids Beef Burger  
Bánh mì tròn kẹp thịt bò nhỏ, khoai tây chiên 

Kids chicken burger   
Bánh mì tròn kẹp thịt gà nhỏ, khoai tây chiên 
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Hamburger  
Bánh mì tròn kẹp thịt 

Chicken burger  
Bánh mì kẹp thịt gà 

King burger  
Beef burger, egg, bacon, cucumber, onion, tomato, salad, mayonnaise 

Burger bò, trứng, thịt nguội, dưa leo muối, hành tây, xà lách, mayonaise 

PANINI 

Tomato mozzarella  
Toasted panini, with mozzarella cheese, pesto sauce and salad 

Bánh mì kẹp với phô mai Mozzarella, sốt pesto và salad 

Picanto  
Toasted Panini with salami, Mozzarella cheese, tomato 

Bánh mì kẹp xúc xích Ý, phô mai Mozzarella, cà chua 

Al pollo  
Toasted Panini with chicken, Mozzarella cheese, tomato 

Bánh mì kẹp thịt gà, phô mai Mozzarella, cà chua 

Vegetarian  
Toasted Panini with grilled vegetables, Mozzarella cheese 

Bánh mì kẹp rau củ nướng, phô mai Mozzarella 

Tuna  
Toasted Panini with Tuna, Mozzarella cheese, tomato 

Bánh mì kẹp cá ngừ, phô mai Mozzarella, cà chua 
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STARTERS 

Caprese salad  
Fresh Mozzarella cheese with basil and tomato 

Phô mai Mozzarella tươi, lá basil và cà chua 

Chicken Caesar salad  
Mixed season salad served with chicken, bacon and Caesar dressing 

Salad trộn với thịt gà, thịt xông khói và sốt Caesar 

Niçoise salad  
Mixed salad served with tuna fish, egg, potato, anchovy, tomato, green beans, olive, balsamic dressing 

Salad trộn với cá ngừ, trứng, cá muối, khoai tây, cà chua, đậu ve, oliu và sốt balsamic 

Beef Carpaccio  
Marinated raw beef served with pesto and salad 

Bò thái mỏng/tái phục vụ kèm sốt pesto và salad 

Thai style squid salad  
Squid served with onion, lemongrass, capsicum, mixed herbs salad and ginger 

Gỏi mực Thái 

Phan Thiet style, fish salad  
Marinated fish served with green mango, cucumber, onion, rice paper, and grilled rice paper 

Gỏi cá Phan Thiết 

Vietnamese beef salad  
Marinated beef served with mixed season salad and shrimp cracker 

Gỏi bò ăn kèm salad và bánh phồng tôm 

Special fresh spring roll  
Fresh spring rolls filled with rice noodles, shrimp and pork 

Chả giò tươi tôm thịt 

Deep fried spring rolls  
Chả giò chiên 

Deep fried shrimp   
Tôm lăn mè/sốt chanh dây 

Calamari Tempura  
Served with cocktail sauce 

Mực chiên xù kèm sốt cocktail 

BBQ sea scallop with green onion  
Sò điệp nướng mỡ hành 
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SOUPS 

Shrimp Bisque  
French style shrimp soup 

Súp tôm kiểu Pháp 

Seafood Chowder  
Seafood soup 

Súp hải sản 

Pho bo  
Phở bò 

Pho ga  
Phở gà 

Vietnamese style sweet & sour soup  
Fish or shrimp soup served with rice 

Canh chua cá hoặc tôm/ Phục vụ cơm 

Rice soup  
Served with your choice of Oyster/chicken/seafood, green onion  

Cháo hàu/gà/hải sản 
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MAIN COURSES 

ASIAN CUISINE 

Stir fried noodles  
Served with seafood or beef or chicken 

Mì xào hải sản/bò/gà 

Crispy noodles with seafood  
Crispy noodles, shrimp, squid, chinese mushroom, caudiflower & brocoli, bock choy, chinese cabbages 

Mì xào giòn 

Vietnamese style seafood curry      
Served with steamed rice 

Cà ry hải sản/ phục vụ cơm trắng 

Sweet & sour sautéed pork   
Pork, tomato, onion, pineapple, cucumber, capsicum 

Sườn xào chua ngọt 

Seafood fried rice in pineapple  

Rice, shrimp, squid, egg, pineapple, corn 

Cơm chiên trái thơm 

Fried rice in clay pot  
Rice, shrimp, squid, sea scallop, chinese mushroom, corn, ginger 

Cơm chiên tay cầm 

Sautéed chicken/beef/squid  
With lemongrass and chili - Served with rice 

Bò/mực/gà xào sả ớt/ Phục vụ kèm cơm trắng 

Pan fried barracuda   

Served with tomato sauce 

Cá chiên sốt cà/ Phục vụ kèm cơm trắng 

Stewed fish/shrimp in clay pot  
Cá hoặc tôm kho tộ/ Phục vụ kèm cơm trắng 

Vietnamese Beef "Bò lúc lắc"  
Beef, capsicum, onion, tomato, sprouts salad, French fried 

Bò lúc lắc 

WESTERN CUSINE 

Grilled Pork rib BBQ sauce            
Sườn heo, sốt BBQ, khoai tây đút lò, xà lách bắp cải 
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Spicy shrimp   
Served with mango sauce & pineapple salad 

Tôm áp chảo, sốt xoài/Phục vụ salad thơm 

Grilled fish   
Served with butter sauce or orange sauce 

Cá nướng sốt bơ hoặc sốt cam/Phục vụ cơm và rau cải xào 

Chicken Cordon Bleu  
Served with sautéed tagliatelle 

Gà cuộn giăm bông, cheese/Phục vụ mì Ý xào 

Sate beef or chicken   
Served with peanut butter sauce steamed rice 

Bò hoặc gà nướng sa tế, sốt bơ đậu phộng/Phục vụ cơm trắng 

IMPORTED MEAT 
Served with sautéed potato or mashed potato 

Tenderloin (200 gr)  
Pepper sauce or Red wine sauce or Mushroom sauce or Garlic sauce or Mustard sauce 

Thịt thăn bò kèm sốt tiêu/ sốt rượu vang/ sốt nấm/ sốt tỏi/ sốt mù tạc  

Ribeye (250 gr)  
Pepper sauce or Red wine sauce or Mushroom sauce or Garlic sauce or Mustard sauce 

Cốt lêch bò Úc kèm sốt tiêu/ sốt rượu vang/ sốt nấm/ sốt tỏi/ sốt mù tạc   

PIZZA 

Margarita pizza   
Pizza with tomato and basil 

Bánh pizza với cà chua và rau quế 

Vegetarian pizza  
Bánh pizza rau củ 

Hawaii pizza  
Pizza with chicken, bacon and vegetables (pineapple, capsicum, red onion, corn, olive, basil) 

Bánh pizza gà, thịt nguội và rau củ (thơm, ớt chuông, hành tây, bắp hạt, trái ô liu, rau quế) 

Seafood pizza  
Bánh pizza hải sản 

Peperoni pizza  

Pizza with capsicum, salami and mozzarella cheese 

Ớt Đà Lạt, xúc xích Ý, phô mai Mozzarella 
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Tuna pizza  
Pizza cá ngừ 

PASTA 

Spaghetti  
Mì Ý  

Penne  
Nui 

Homemade Tagliatelle  
Mì Ý tươi 

Homemade Spinach Ricotta Ravioli  
Mì Ý nhân phô mai ricotta và rau bina 

Homemade Seafood Ravioli  
Mì Ý nhân hải sản 

SAUCE 

Spicy shrimp   
Sốt tôm cay 

Seafood   

Sốt kem và sò điệp 

Carbonara  
Sốt kem, trứng, phô mai và thịt xông khói 

Pesto & chicken & mushrooms   
Sốt pesto với gà và nấm 

Bolognaise  
Sốt bò bằm 

Ravioli Crème sauce  
Sốt kem ravioli 

Neapolitan  
Sốt cà chua 

Pesto  
Sốt pesto 
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VEGETARIAN    VEGETARIAN 

STARTERS 

Vietnamese tofu salad  
Mixed salad with onion, peanuts, chili, tofu and banana flower 

Gỏi chay 

FMV spring rolls  
Deep fried spring rolls filled with vegetables tofu and mayonnaise sauce 

Chả giò chay chiên 

Deep fried vegetables with tomato sauce  
Lady finger, carrot, onion, fried in tempura 

Rau củ chiên giòn 

Garden fruits salad with yogurt dressing  
Salad trái cây sốt sữa chua 

SOUPS 

Vegetables cream soup  
Súp rau  củ 

Vegetarian Pho  
Phở chay 

MAIN 

Indian vegetables & tofu curry  
Served with steamed rice 

Cà ry chay Ấn Độ/ Phục vụ cơm 

Sautéed tofu with lemongrass and chilli  
Served with steamed rice 

Đậu hũ xào xả ớt/ Phục vụ cơm 

Tofu and mushroom in clay pot  

Served with steamed rice 

Đậu hũ kho tộ/ Phục vụ cơm 

Stir fried noodles with vegetables & tofu  

Mì xào chay 

Pan fried tofu with tomato sauce  
Served with steamed rice 

Đậu hũ chiên sốt cà/ Phục vụ cơm 
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DESSERTS 

Seasonal fruits plate  
Trái cây theo mùa 

Chocolate brownies  
Bánh sô cô la đậu phộng 

Chocolate molten  
Bánh lava cake sô cô la 

Daily Cheese cake   
Bánh phô mai  

Tiramisu  
Bánh tiramisu 

Baby banana/pineapple flambe' with ice cream  
Chuối/thơm đốt rượu  

Banana fritter with chocolate syrup  
Chuối chiên sốt sô cô la 

Fanny ice cream  
Strawberry/ coconut/ chocolate/ vanilla/ mango/ banana/ raspberry/ durian 

Kem dâu/ dừa/ sô cô la/ va ni/ xoài/ chuối/ phúc bồn tử/ sầu riêng 
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DEGUSTATIONS 

(Please order 10 hours in advance) 

 

BBQ (for 2)  
BBQ of seafood, meats/whole fish 

Served with breads, Vietnamese style salad, garlic fried rice, sauteéd vegetables, potato dish 

Hải sản, thịt hoặc cá nguyên con nướng (phục vụ từ 2 người trở lên) 

Phục vụ kèm với bánh mì, gỏi, cơm chiên tỏi, rau củ xào, salad khoai 

tây 

Thai style hot pot "Lẩu Thái" (for 2)  
Lẩu Thái 

Mushrooms hot pot "Lẩu nấm" (for 2)  
Lẩu Nấm 

 

 


