Fusion quan tâm đến việc tăng cường sức khỏe của khách hàng, đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung
vào việc chế biến thực phẩm lành mạnh bằng cách sử dụng các mặt hàng tươi sống cùng với việc tránh
sử dụng các loại chất béo không tốt cho sức khỏe.
Fusion tự hào về việc tối ưu hóa sử dụng các đặc sản địa phương như hải sản tươi sống và các loại hải sản
khô của Phú Quốc. Đối với gia vị, việc sử dụng tiêu và nước mắm Phú Quốc là lựa chọn hàng đầu cùng với
muối biển Bạc Liêu để tăng thêm hương vị cho món ăn và vị ngọt đến từ mật ong nguyên chất Đà Lạt.
Pizza nhà làm của chúng tôi sử dụng phô mai tươi Mozzarella và Burrata sản xuất tại Việt Nam.
Món tráng miệng nổi bật với hương vị sô cô la Marou của Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát triển bền vững là một tiêu chí quan trọng của chúng tôi, do đó phần rau còn dư thừa sẽ được sử
dụng làm thức ăn cho các loại động vật ở trang trại.

190,000
CÁC LOẠI HẢI SẢN CHIÊN
Cá cơm tươi, cá trích, tôm, mực, các loại gia vị hỗn hợp, rau mùi và chanh

MỰC MỘT NẮNG VÀ CÁ KHÔ PHÚ QUỐC
Đốt flambé với rượu gạo, tương ớt và quất

TÔM “NHẢY”
Tôm chiên giòn phủ quả óc chó, phục vụ kèm xốt cam,
vỏ chanh và mayonnaise

TAPENADE NHÀ LÀM
Cá cơm địa phương ngâm muối nghiền với tỏi, phục vụ
kèm cà chua một nắng và bánh mì chua

Giá trên được tính bằng đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế giá trị gia tăng

HALLOUMI VÀ CÀ CHUA
Phô mai Halloumi nướng, các loại cà chua
bạch tuộc Đà Lạt, cà chua một nắng, các loại
rau mùi trộn với xốt pesto nhà làm, dầu ô liu
nguyên chất và ô liu đen nghiền

GỎI CUỐN
Gỏi cuốn với bún tươi, cà rốt, dưa leo,
các loại rau mùi, phục vụ kèm nước tương
hoặc nước mắm

DƯA HẤU XOÀI
VÀ PHÔ MAI FETA

Rau củ và tàu hủ

150,000

Tôm và thịt heo

180,000

CHẢ GIÒ

180,000

Ướp với sả, nghệ, riềng, phục vụ với
xốt mayo cà chua

SALAD RAU CÀNG CUA
VỚI THỊT BÒ ÚC

210,000

Cà chua Đà Lạt, hành tây, đậu phộng,
các loại rau mùi và bánh phồng tôm

BƯỞI VÀ TÔM

190,000

Cà rốt, hành tây, đậu phộng, các loại
rau mùi và bánh phồng tôm

SALAD XOÀI
VỚI ỐC GIÁC PHÚ QUỐC

Cá trích, dừa nạo, hành tây, đậu phộng,
bánh tráng, nước mắm, thơm, dưa leo và
các loại rau mùi

240,000

Ướp với tỏi và ngò tây, ớt đỏ nấu dầu, hỗn hợp
rau mùi, nụ bạch hoa, dầu ô liu đặc biệt
nguyên chất dùng với bánh mì chua bột nghệ

SALAD LÀNH MẠNH

210,000

Hạt diêm mạch, quả bơ, hạt lanh và hạt
hoa hướng dương, các loại cà chua bạch
tuộc Đà Lạt, quất, các loại rau mùi, hành
tím, dầu ô liu nguyên chất và chanh

CARPACCIO DỪA CHANH DÂY

240,000

Cá tươi sống của địa phương, nước sốt
dừa và chanh dây, hành tây, rau mùi
ngâm và lá tía tô

210,000

MĂNG TÂY VÀ THỊT GHẸ

260,000

Với trứng vịt chần, đậu răng ngựa,
rau mùi và xốt hạt phỉ

Xoài xanh, cà rốt, các loại rau mùi, hạt mè,
nước mắm

GỎI CÁ TRÍCH PHÚ QUỐC

240,000

Cá địa phương, rong biển, quất, lá tía tô tươi,
xốt ponzu với dầu rau mùi

CÁ CƠM ƯỚP
190,000

190,000

Các loại rau mùi, hành đỏ hạt hoa hướng dương

CARPACCIO CÁ

Chả giò với thịt heo và tôm, miến,
nấm, cà rốt, khoai lang, các loại rau
mùi, nước mắm

MỰC VÒNG CHIÊN GIÒN

260,000

240,000

BẠCH TUỘC CHUA
Nấu chậm trong hỗn hợp nước ép
chanh dây, quất và bưởi phục vụ với
khoai mì chiên

250,000

CANH CHUA CÁ HOẶC TÔM

330,000

Canh chua, thơm, cà chua, giá đỗ, bạc hà
(dọc mùng), đậu bắp và cơm trắng

FOCACCIA SANDWICH
SÚP TÔM THẺ VÀ NGHÊU

280,000

Tôm thẻ và nghêu địa phương nướng,
súp tôm với kem

310,000

Ức gà nướng, cà chua bạch tuộc Đà Lạt,
phô mai Mozzarella tươi, hành đỏ, húng
quế, cà chua một nắng và mayo ô liu đen
ăn kèm khoai tây chiên

BURGER BÒ WAGYU

340,000

Bò Wagyu Úc, phô mai Cheddar,
thịt xông khói, hành tây caramen
ăn kèm khoai tây chiên

CANH CẢI NGỌT
Với ngò, hành lá
Thịt heo bằm

190,000

Tôm bằm

220,000

CÁ VÀ KHOAI TÂY CHIÊN

320,000

Bột chiên bia Tiger, cá chẽm,
sốt tartar nhà làm và chanh

CANH KHOAI MỠ VỚI TÔM

220,000

Ngò, rong biển giòn và dầu ngò

SÚP BÍ NGÔ VÀ GHẸ

240,000

CHACA TACOS

340,000

Cá chẽm với nghệ tươi, guacamole,
hành chua, ớt salsa, đậu phộng,
thì là tươi và hành lá

Bí ngô nướng, thịt ghẹ, dầu hạt óc chó
và bắp rang bơ

CANH NGHÊU

240,000

Với thì là và cà chua

CƠM TRẮNG

“PHỞ”

RAU MUỐNG XÀO TỎI

120,000

NẤM XÀO

120,000

KHOAI TÂY CHIÊN

120,000

Món truyền thống đặc trưng Việt Nam
với lựa chọn:
Phở gà

200,000

Phở bò

220,000

90,000

MÓN Á

CÁ CHẼM NƯỚNG

350,000

Cá chẽm nướng nghệ tươi, sả, trái trúc
(chanh Thái) và nước xốt dừa dùng kèm
với cơm

CƠM CHIÊN GHẸ HÀM NINH

290,000

BÒ KHO NƯỚC CỐT DỪA

420,000

Ức bò Úc hầm với nước cốt dừa tươi,
quế, hồi, sả dùng với cơm trắng

360,000

Tùy chọn hấp hoặc nướng BBQ với
muối ớt xanh và các loại rau mùi

SÒ TỘ NƯỚNG

290,000

Bánh hỏi với thịt ba chỉ chiên giòn,
rắc mỡ hành ăn kèm với nước mắm
và các loại rau mùi

Cơm chiên, dưa leo, cà chua tươi và
trứng chiên ăn kèm bánh phồng tôm

TÔM THẺ

BÁNH HỎI HEO QUAY

320,000

CÀ RI VỊT

330,000

Ức vịt, xốt cà ri ớt đỏ với khoai lang,
nước cốt dừa, cà rốt, khoai tây,
hành tây, kết hợp hoàn hảo với
bánh mì Việt Nam

Với mỡ hành và đậu phộng

SÒ TỘ HẤP

320,000

Vởi sả, quế và ớt

CÁ BỚP KHO TỘ

290,000

340,000

Riềng, gừng, sả, lá dứa, xốt cà chua
và gia vị hỗn hợp phục vụ kèm với
cơm trắng

BÒ LÚC LẮC
Bò Úc ướp nước tương, xào hành tây
và ớt chuông dùng với cơm trắng

Bạn có thể lựa chọn hấp hoặc nướng,
mỡ hành, tỏi chiên giòn, ăn kèm với
các loại rau thơm và tương ớt.

TÔM THẺ ỚT ĐỎ

Với sả và các loại rau mùi

GÀ LÁ DỨA VÀ SẢ

310,000

330,000

Cá bớp kho tộ, nước mắm Phú Quốc,
tiêu Phú Quốc, ớt ăn kèm với cơm trắng

NGHÊU HẤP

MỰC AN THỚI

320,000

Tôm thẻ nấu với tương ớt đỏ,
trái trúc (chanh Thái), bơ đậu
phộng và nước cốt dừa dùng
với cơm trắng

THỊT BA CHỈ KHO TIÊU

380,000

Kho với tiêu Phú Quốc ngào đường,
bắp cải nướng, măng dùng kèm với
cơm trắng

350,000

MÌ TRỨNG XÀO
Hải sản hỗn hợp
Ức gà

340,000
310,000

PIZZA

MÓN ÂU

CÁ CHẼM VÀ NGHÊU NƯỚNG

360,000

Nấu với rượu vang trắng, thì là, măng tây
và các loại rau mùi tươi

THỊT BA CHỈ NẤU CHẬM

HẢI SẢN
360,000

Thịt ba chỉ ướp gia vị nấu chậm trong
24 giờ, khoai tây chiên giòn, khoai tây
nghiền nấm truffle, xốt bạch đậu khấu

RIBEYE (350 GRAMS)

1,200,000

CHORIZO

370,000

425,000

Với hỗn hợp ớt đỏ hành tây chorizo
nấu chậm, mayo bột ớt paprika,
ô liu đen nghiền với cá cơm

MARGHERITA PARMA

460,000

Nghêu xào tỏi và rượu vang trắng,
các loại rau mùi địa phương ăn kèm
khoai tây chiên

350,000

Cà chua, phô mai Mozzarella, giăm bông
Parma trộn thảo mộc tươi

350,000

Cà chua, cá hồi hun khói,
phô mai Mozzarella và thì là tươi

BỐN LOẠI PHÔ MAI

Ức om xốt tiêu Phú Quốc và rượu vang,
ăn kèm cà rốt và bánh mì chua lúa
mạch đen

NGHÊU

340,000

Cà chua, phô mai Mozzarella, chorizo,
cà chua một nắng

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

BÒ HẦM TIÊU PHÚ QUỐC

290,000

Cà chua, phô mai tươi Mozzarella
và Burrata, húng quế tươi

Phi lê vịt nấu chậm, bí đỏ nghiền,
nước xốt cô đặc trái sim

BẠCH TUỘC NƯỚNG

330,000

Cà chua, phô mai Mozzarella, tôm,
mực, cá trích và thịt cua

MARGHERITA

Thịt bò ribeye O’Connor của Úc ăn kèm
với khoai tây chiên, hành tím nấu dầu,
xốt tiêu đen và mù tạt hạt

ỨC VỊT

Bột pizza được lên men ít nhất trong vòng 3 ngày.
Chúng tôi sử dụng phô mai Mozzarella
và Burrata tươi của Việt Nam

320,000

Mozzarella, Parmesan, Emmental
và phô mai xanh

CÁ TRÍCH VÀ Ô LIU ĐEN

340,000

Cà chua, phô mai Mozzarella,
cá trích tươi, ô liu đen và húng quế

320,000

NẤM VÀ THỊT NGUỘI
Các loại nấm, phô mai Mozzarella
và giăm bông nấu chín

290,000

MÌ Ý HẢI SẢN

360,000

Nghêu, tôm sú, mực với xốt kem tôm

MÍ Ý XỐT BÒ BẰM

310,000

Thịt bò, cà chua và phô mai Parmesan

FETUCCINI

CƠM RISOTTO MỰC

340,000

Gạo arborio nấu chậm với mực,
mực nướng địa phương

310,000

Xào với nghêu, hành tím, rau muống
và các loại rau thơm xốt rượu vang
trắng và chanh

CƠM RISOTTO TÔM THẺ

360,000

Nấu với xốt tôm, tôm thẻ nướng
và bánh quy giòn

KEM SNICKERS

180,000

Caramen mặn, kem sô cô la
và kem vani, vụn đậu phộng

ĐĨA TRÁI CÂY TƯƠI

145,000

KEM MỀM SÔ CÔ LA TRẮNG
VÀ MÈ ĐEN

160,000

Vụn mè đen, xốt kem caramen,
chuối caramen, sô cô la trắng và
vỏ chanh

CRÈME BRÛLÉE

160,000

Kem cháy vị chanh dây

PINEAPPLE COCO

170,000

Dứa caramen, dừa tươi, kem sả, vỏ chanh,
kem quế và bánh quy tẩm gia vị

XO CO LA

KEM TRÁI DỪA

160,000

Kem que làm từ kombucha tươi tự làm với
nghệ, granita và xoài tươi, kem không béo
vị cam Nhật
Kombucha là một loại trà lên men đã được tiêu thụ hàng nghìn
năm chứa men vi sinh cung cấp cho đường ruột của bạn những vi
khuẩn lành mạnh. Những vi khuẩn này có thể cải thiện nhiều khía
cạnh của sức khỏe, bao gồm tiêu hóa, viêm nhiễm và thậm chí
giảm cân. Vì lý do này, thêm đồ uống như kombucha vào chế độ
ăn uống của bạn có thể cải thiện sức khỏe theo nhiều cách.

LỰA CHỌN CAO CẤP CHO KEM
VÀ KEM KHÔNG BÉO
Phục vụ trong vỏ bánh quế cổ điển

180,000

Sô cô la đen 70% Đồng bằng sông
Cửu Long phủ bởi kem mềm và
vụn bánh, kem sô cô la, phục vụ
kèm với xốt sô cô la nóng

Dừa, xoài tươi, chanh dây, kem xoài,
dừa bào sợi, kem đánh bông

KOMBUCHA KOMBUCHA

1 viên

60,000

2 viên

100,000

Kem

165,000

Vani | Sô cô la | Dâu tây | Cà phê | Dừa |
Mè đen | Caramen mặn
Kem không béo
Chanh dây | Quả mọng đỏ | Cam Nhật | Xoài | Chanh

Fusion cares to enhance good well-being which is why we focus on crafting healthy food by using
fresh items while avoiding cream, butter, and oil.
Fusion takes pride in showcasing local produce such as Phu Quoc’s very own catch of fresh and dried
seafood. For seasoning we use Phu Quoc’s famous pepper and fish sauce, we also use Bac Lieu’s sea
salt to add flavor to our food, and to sweeten is Dalat’s pure honey.
We offer our pizza with fresh Mozzarella and Burrata made in Vietnam.
Our desserts will give you a taste of Mekong Delta’s Marou chocolate.
A sustainable environment is part of our vision thus our leftover vegetables are given to the farm.

TAPAS / FINGER FOOD
190,000
DEEP FRIED MIX SEAFOOD
Fresh anchovy, herring fish, mini prawn, squid, mixed spice, herbs and lime

PHU QUOC SUNDRIED SQUID AND DRIED FISH
Flambé with rice wine, served with chili sauce and calamansi

“DANCING” PRAWN
Deep fried prawn topped with crispy caramelized walnut,
served with lime zest and orange mayonnaise

HOMEMADE TAPENADE
Salted local anchovy blended with garlic,
erved with sundried tomato and warm sourdough bread

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge

HALLOUMI AND TOMATOES

STARTE R S

Grilled halloumi cheese, mixed Dalat
heirloom tomatoes, sundried tomato, and
mixed herbs in homemade pesto, virgin olive
oil and black tapenade

SUMMER ROLL
Traditional rice paper rolls filled with fresh rice
noodles, carrot, cucumber, mixed local herbs,
served with soy or fish sauce dip

WATERMELON SWEET MANGO
AND FETA

Vegetables and tofu

150,000

Shrimp and pork

180,000

“CHẢ GIÒ”

180,000

Lemongrass turmeric galangal marinade
served mixed ketchup mayo sauce

AUSTRALIA BEEF
AND PEPPER ELDER SALAD

210,000

Dalat tomato, onion, peanut, mixed herbs
and shrimp cracker

POMELO & SHRIMP

190,000

Carrot, onion, peanut, mixed herbs and
shrimp cracker

MANGO SALAD
WITH PHU QUOC BALER SNAIL

Herring, fresh grated coconut, onion, peanut,
rice paper, fish sauce, pineapple, cucumber and
mixed herbs

240,000

Marinade garlic parsley, red pepper confit,
mixed herbs, caper, extra virgin olive oil served
with turmeric sourdough bread

HEALTHY SALAD

210,000

Mixed quinoa, avocado, linseed and sun
flower seed, Dalat heirloom tomatoes,
calamansi, fresh mix herbs, shallot, virgin
olive oil and lime

CARPACCIO COCONUT
PASSION FRUIT

240,000

Fresh raw local fish, coconut and passion fruit
sauce, onion, pickled coriander and shiso

210,000

ASPARAGUS AND CRAB MEAT

260,000

With poached duck eggs, chickpea, herbs
and hazelnut dressing

Green mango, carrot, mixed herbs, sesame seed,
fish sauce

PHU QUOC MARINATED HERRING

240,000

Local fish, nori, calamansi, fresh shiso,
ponzu sauce drizzled with coriander oil

MARINADE ANCHOVIES
190,000

190,000

Mixed herbs, red onion and sun flower seed

FISH CARPACCIO

Deep fried rice paper spring rolls filled with
pork and shrimp, vermicelli, mushroom, carrot,
sweet potato, local herbs, fish sauce

DEEP FRIED CALAMARI

260,000

240,000

CITRUS OCTOPUS
Juices of passion fruit, calamansi, and
pomelo infused in the finely sliced slow
cooked served in tapioca chips

250,000

SOUPS
“CANH CHUA’’ FISH OR SHRIMP

330,000

SANDWICHES
AND SNACKS

Sweet & sour soup, pineapple, tomato,
bean sprout, colocasia, okra and
steamed rice

FOCACCIA SANDWICH

PRAWN BISQUE KING PRAWN
AND CLAMS

Grilled chicken breast, Dalat heirloom
tomato, fresh Mozzarella, red onion,
basil, sundried tomato, and black olive
mayo served with french fries

280,000

Grilled king prawn and local clam in
homemade prawn bisque with a hint
of cream

WAGYU BURGER

With coriander, spring onion
Minced pork

190,000

Minced prawn

220,000

PURPLE YAM WITH SHRIMP

220,000

Cilantro, crispy seaweed and
coriander oil

FISH AND CHIPS

320,000

Tiger beer batter, sea bass, homemade
tartar sauce and lime

CHACA TACOS

340,000

Sea bass with fresh tumuric, guacamole,
onion pickles, chili salsa, peanut, fresh
dill and spring onion

240,000

Roasted pumpkin and crab meat,
walnut oil and popcorn

CLAMS

340,000

Australian Wagyu beef patty, cheddar
cheese, bacon, caramelized onion served
with french fries

SWEET CABBAGE SOUP

PUMPKIN CRAB

310,000

SIDES
240,000

With dill and tomato

STEAMED RICE

“PHỞ”

STIR-FRIED MORNING GLORY

A fragrant Vietnamese rice noodle soup
with your choice of:

with garlic

Chicken

200,000

Beef

220,000

90,000
120,000

SAUTÉED MUSHROOM

120,000

FRENCH FRIES

120,000

LARGER PLATE
A S I A N F L AV O R
GRILLED SEA BASS

350,000

Grilled sea bass, fresh turmeric, lemongrass,
kaffir lime and coconut sauce served with
steamed rice

HAM NINH CRAB FRIED RICE

290,000

BEEF AND COCONUT STEW

420,000

Slow cooked Australian beef brisket in fresh
coconut milk, cinnamon, star anise,
lemongrass served with steamed rice

360,000
DUCK CURRY

Your choice of steamed or BBQ chargrilled
with green chili sauce and mix herbs

GRILLED BIG CLAMS

290,000

Vermicelli rice noodle with crispy pork belly,
topped with peanuts and confit spring onion
served with fish sauce and fresh herbs

Sautéed rice, cucumber, fresh tomato and
fried egg served with prawn cracker

KING PRAWN

“BÁNH HỎI HEO QUAY”

320,000

330,000

Duck breast, red curry chili paste with coconut
milk sweet potatoes, carrot, potatoes, onion,
perfect to pair with a Vietnamese baguette

With spring onion confit topped with peanut

STEAMED BIG CLAMS

320,000

With lemongrass, basil and chili

COBIA CLAY POT

330,000

Caramelized cobia fish, Phu Quoc fish sauce,
Phu Quoc pepper, chili served with steamed rice

STEAMED CLAMS

290,000

Steamed with lemongrass and local herbs

CHICKEN PANDAN LEAF
AND LEMONGRASS

340,000

Galangal, ginger, lemongrass, pandan, tomato
paste and mixed spice served with steamed rice

“BÒ LÚC LẮC”
Soy-marinated Australian beef sautéed with
onion, and capsicum served with steamed rice

350,000

AN THOI SQUID

310,000

Your choice of steamed or grilled, topped with
spring onion confit, crispy garlic, served with
mixed herbs and chili sauce

KING PRAWN RED CHILI

320,000

King prawn cooked in red chili paste, kaffir
lime, peanut butter and coconut milk served
with steamed rice

PORK BELLY WITH PHU QUOC
PEPPER PASTE

380,000

Slow cooked coated with sweet Phu Quoc
pepper paste, grilled fermented cabbage, and
bamboo shoot served with steamed rice

WOK-FRIED EGG NOODLES
Mixed seafood

340,000

Chicken breast

310,000

LARGER PLATE
W E S T E R N F L AV O R

PIZZA
We make our own sourdough dough
with a minimum of 3-day fermentation

GRILLED SEA BASS AND CLAMS

360,000

We use fresh Mozzarella and Burrata
made in Vietnam

Cooked with white wine, dill, asparagus
and fresh herbs

SEAFOOD

SLOW COOKED PORK BELLY

Tomato, Mozzarella, local prawns, squid,
herring fish and crab meat

360,000

24-hours slow cooked marinade pork
belly, crispy skin chips, truffle mashed
potato, black cardamom jus

RIBEYE (350 GRAMS)

MARGHERITA

1,200,000

DUCK BREAST

370,000

425,000

MARGHERITA PARMA

SMOKED SALMON

350,000

460,000

350,000

Tomato, smoked salmon, Mozzarella and
fresh dill

FOUR CHEESE

Slow cooked braised brisket in Phu Quoc
pepper wine sauce, served with carrot
and rye sourdough

Sautéed mixed clams with garlic and
white wine, local mixed herbs served with
french fries

340,000

Tomato, Mozzarella, Parma ham mixed
fresh herbs

With red pepper onion chorizo compote,
paprika mayo, black tapenade anchovy
condiment

CLAMS

CHORIZO
Tomato, Mozzarella, chorizo, sundried
tomato confit

Slow cooked free range duck fillet, roasted
pumpkin mash, local sim jus reduction

BRAISED BEEF WITH
FRESH PHU QUOC PEPPER

290,000

Tomato, fresh local Mozzarella, Burrata and
fresh basil

Australian O’Connor ribeye steak served
with french fries, shallot confit and
black pepper sauce and grain mustard

GRILLED OCTOPUS

330,000

320,000

Mozzarella, Parmesan, Emmental and
blue cheese

HERRING AND BLACK OLIVE

340,000

Tomato, Mozzarella, fresh local herring,
black olive and basil

320,000

FUNGHI AND HAM
Mixed mushrooms, Mozzarella and
cooked ham

290,000

PASTA & RISOTTO
FETUCCINI

BOLOGNESE

310,000

Sautéed mixed clam, shallot, morning glory
and mixed local herbs in white wine and lime

SEAFOOD PASTA

360,000

360,000

SNICKERS ICE CREAM

145,000

WHITE CHOCOLATE MOUSSE,
BLACK SESAME

160,000

Black sesame crumble, creamy caramel sauce,
caramelized banana, white chocolate and
lemon zest

160,000

Caramelized passion fruit custard

170,000

Caramelized pineapple, fresh coconut,
lemongrass granita, lemon zest, cinnamon
cream and spiced cookie

180,000

KOMBUCHA KOMBUCHA

160,000

A refreshing popsicle made with fresh
homemade kombucha infused with turmeric,
granita and fresh mango, yuzu sorbet
Kombucha is a fermented tea that has been consumed for
thousands of years. Probiotics provide your gut with healthy
bacteria. These bacteria can improve many aspects of health,
including digestion, inflammation and even weight loss. For this
reason, adding beverages like kombucha to your diet might
improve your health in many ways.

PREMIUM SELECTION OF
ICE CREAM AND SORBET
Served in a classic waffle bowl

180,000

Mekong Delta 70% dark chocolate topped
with mousse and crumble, chocolate ice
cream served with warm chocolate coulis

EXOTIC COCONUT

KING PRAWN RISOTTO

Salted caramel, chocolate and
vanilla ice cream, peanut crumble

FRESH FRUIT PLATTER

XO CO LA

340,000

Cooked with prawn bisque,
grilled king prawn and crackers

DESSERTS

PINEAPPLE COCO

SQUID INK RISOTTO
Slow cooked arborio with ink,
grilled local squid

Clam, tiger prawn, squid, sautéed
with creamy prawn bisque

CRÈME BRÛLÉE

310,000

Beef, tomato and Parmesan cheese

60,000

1 scoop
2 scoops

100,000

Ice-Cream

165,000

Coconut, fresh mango, passion fruit,
mango ice cream, coconut chips, whipped cream

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Coffee | Coconut |
Black sesame | Salted caramel
Sorbet
Passion Fruit | Red Berries | Yuzu | Mango | Lime

W ELLBEING REFRESHERS
T H Ứ C U Ố N G D I N H D ƯỠ N G
125,000
EVERGREEN

SUN N’ SPICE

Energizer | Cung cấp năng lượng hoàn hảo

Good for digestion | Tốt cho tiêu hóa

Apple, cucumber, orange | Táo, dưa leo, cam

Orange, carrot, ginger, honey | Cam, cà rốt, gừng, mật ong

SUNSHINE

ENERGY BOOST

Good for your vision | Tốt cho đôi mắt của bạn

Anti-inflammatory and nutritious | Chống viêm và bổ dưỡng

Orange, carrot, pineapple, ginger | Cam, cà rốt, thơm, gừng

Apple, ginger, turmeric powder | Táo, gừng, bột nghệ

PINEAPPLE ZINGER

POPEYE

Boosts immunity | Tăng cường hệ miễn dịch

Rich in vitamins | Giàu vitamin

Pineapple, apple, lime, ginger | Thơm, táo, chanh, gừng

Celery, apple, lime | Cần tây, táo, chanh

THE GREEN CUCUMBER

TROPICAL PARADISE

A full charge of vitamins and antioxidants
Cung cấp vitamin và chống oxi hóa

Refreshing! Perfect after a workout
Sảng khoái! Hoàn hảo sau một ngày tập luyện

Cucumber, lime, ginger, apple, honey
Dưa leo, chanh, gừng, táo, mật ong

Mango, pineapple, passion fruit, honey
Xoài, thơm, chanh dây, mật ong

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá trên được tính bằng đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế giá trị gia tăng

FF USION
USION CC OC
OC KK TAI
TA I LL SS

PURPLE SWINGS
Sông Cái gin, Blue Curaçao, grenadine, lime juice,
cranberry juice

200,000

Rượu gin Sông Cái, rượu mùi hương cam Blue Curaçao,
si rô lựu, nước ép chanh, nước ép nam việt quất

MERIDA

“KHÓI”

Bombay Sapphire gin, peach liqueur, passion fruit,
egg white, Angostura bitter

Absolut vodka, Talisker 10, lime juice, fresh mango,
pandan syrup

Rượu gin Bombay Sapphire, rượu mùi hương đào,
chanh dây, lòng trắng trứng, Angostura bitter

Rượu vodka Absolut, rượu whiskey Talisker 10, xoài tươi,
si rô lá dứa

FUSION OLD FASHIONED

PANDAN KILLER

Captain Morgan Dark, Apérol, Drambuie, Angostura bitter

Barcadi white rum, cucumber juice, lime juice,
pandan syrup, matcha powder, soda water

Rượu rum nâu Captain Morgan, rượu mùi hương cam Apérol,
rượu Drambuie, Angostura bitter

Rượu rum trắng Barcadi, nước ép dưa leo, nước ép chanh,
si rô lá dứa, bột matcha, soda

IT’S NOT PINK

THE GREEN FARM

Barcadi gold rum, Malibu, Cherry Brandy, cranberry juice,
peach juice, lime juice

Midori, Triple Sec, passion fruit, lime juice, grenadine,
Phu quoc green pepper

Rượu rum vàng Barcadi, rượu mùi hương dừa Malibu,
rượu mùi hương anh đào, nước ép nam việt quất,
nước ép đào, nước ép chanh

Rượu mùi hương dưa lưới Nhật Midori, rượu mùi hương cam
Triple Sec, chanh dây, nước ép chanh, si rô lựu, tiêu xanh
Phú Quốc

F USION
FUSI
O N M OC K TA I L S

S PARKLI NG COCKTAI LS

125,000

220,000

LEMONGRASS CHILLER

APÉROL SPRITZ

Orange, peach juice, lemongrass, lime
Cam, nước ép đào, sả, chanh

Prosecco, Apérol, soda
Rượu vang bọt Prosecco, rượu mùi hương cam Apérol, soda

FUSION SUNRISE

PEACH BELLINI

Orange, pineapple, grenadine, soda
Cam, thơm, si rô lựu, soda

Sparkling wine, peach, grenadine
Rượu vang bọt, nước ép đào, si rô lựu

MINTY BREEZE

MOJITO DE LUXE

Watermelon, cucumber, mint leaves, lime
Dưa hấu, dưa leo, húng lủi, chanh

Rum, sparkling wine, mint, lime, brown sugar
Rượu rum, rượu vang bọt, húng lủi, chanh, đường nâu

C L AS S I C C O C K TAI L

CI DE R
N Ư Ớ C T R Á I C ÂY L Ê N M E N

Please ask our bartender for your favorite classic cocktails
if it is not listed in the menu
Hãy cho nhân viên pha chế của chúng tôi biết đồ uống yêu
thích của bạn nếu bạn không tìm thấy chúng trong menu

175,000
CITRUS AND REFRESHING
MÙI CAM CHANH VÀ SẢNG KHOÁI
Mojito | Daiquiri | Cosmopolitan | Pina colada |
Long island | Margarita

DELICATE AND COMPLEX
TINH TẾ VÀ PHỨC TẠP

110,000
REKORDERLIG STRAWBERRY & LIME
Rekorderlig hương dâu tây và chanh
REKORDERLIG MANGO & RASPBERRY
Rekorderlig hương xoài và mâm xôi

B OTTLED BE ERS
BIA CHAI
TIGER DRAFT BEER

70,000

Espresso Martini | Martini | Negroni |
Old Fashioned | Manhattan

SAIGON SPECIAL | SAPPORO
HEINEKEN | TIGER

80,000

BALANCE AND HARMONY
CÂN BẰNG VÀ HÀI HÒA

FRE S H FRU I T JUICE

Penicillin | Whiskey Sour | Singapore Sling | Mai Tai

N Ư Ớ C T R Á I C ÂY T Ư Ơ I

G I N N ’ T O N I C S E L E CTI ON

ORANGE | PINEAPPLE |
WATERMELON | COCONUT |
PASSION FRUIT | LIME

200,000

Cam | Thơm | Dưa hấu |
Dừa trái | Chanh dây | Chanh

PICK YOUR GIN
CHỌN LOẠI RƯỢU GIN ƯA THÍCH CỦA BẠN
Bombay Sapphire | Botanist | Hendricks |
Sông Cái | London N3 | Tanqueray

STYLE AND DECORATION
PHONG CÁCH VÀ TRANG TRÍ
Classic | Cinnamon | Phu Quoc pepper |
Passion fruit & chili | Orange & cucumber

COCONUT & KUMQUAT

100,000

110,000

Dừa tắc

OTHERS

KHÁC

APPLE | PEACH | CRANBERRY
Táo | Đào | Việt quất

80,000

FR ES H IC E D T E A
AND M ILK TE A
T R À Đ Á VÀ T R À S Ữ A
90,000
CLASSIC LIME
Trà chanh

I CE B LENDE D
T H Ứ C U Ố N G Đ Á X AY
125,000
BANANA CHOCOLATE
Banana, chocolate sauce, almond milk, plain yogurt
Chuối, xốt sô cô la, sữa hạnh nhân, sữa chua

BANANA MANGO

PASSION FRUIT, ORANGE, HONEY
Trà chanh dây, cam và mật ong

Banana, mango, almond milk, plain yogurt

LEMONGRASS AND GINGER
Trà sả và gừng

LIME CRUSH

CLASSIC MILK TEA WITH BUBBLES
Trà sữa truyền thống với trân châu trắng
MATCHA LATTE
Trà sữa trà xanh

HOME M A D E KO M B U C H A
TRÀ NẤM MEN THỦY SINH
90,000
PASSION & GINGER
Chanh dây và gừng
APPLE & CINNAMON
Táo và quế

Chuối, xoài, sữa hạnh nhân, sữa chua

Lime, sugar syrup, mint leaves
Chanh, đường nước, lá húng lủi

MATCHA
Matcha powder, matcha syrup, sugar, condensed milk,
full cream milk
Bột trà xanh, si rô trà xanh, đường, sữa đặc,
sữa tươi nguyên kem

CHOCOLATE & COOKIES
Chocolate sauce, cookies, condensed milk, full cream milk
Xốt sô cô la, bánh cookies, sữa đặc, sữa nguyên kem

S MOOTHI ES
SINH TỐ
125,000
MANGO | BANANA | SAPODILLA
Xoài | Chuối | Hồng xiêm

SPIRITS

R ƯỢ U M Ạ N H

APERITIFS
RƯỢU KHAI VỊ

DIGESTIVES
RƯỢU TIÊU VỊ

Apérol

125,000

1,600,000

Campari

115,000

1,400,000

Pernod

115,000

1,400,000

Ricard

115,000

1,400,000

GIN

Bailey’s

125,000

1,500,000

Cointreau

125,000

1,500,000

Kahlua

125,000

1,500,000

Sambuca

125,000

1,500,000

Jägermeister

225,000

2,600,000

115,000

1,400,000

TEQUILA

Bombay Sapphire

115,000

1,400,000

Jose Cuervo

Sông Cái

175,000

2,100,000

Don Julio Blanco

225,000

3,100,000

Hendricks

185,000

2,500,000

Patron Reposado

300,000

3,600,000

VODKA

BOURBON & RYE

Absolut

115,000

1,400,000

Jack Daniel

125,000

1,500,000

Grey Goose

185,000

2,500,000

Wild Turkey

160,000

2,200,000

250,000

2,800,000

Rittenhouse

160,000

2,200,000

Ketel One

RUM

WHISKIES

Bacardi White

115,000

1,400,000

J&B

115,000

1,400,000

Bacardi Gold

125,000

1,500,000

Famous Grouse

125,000

1,500,000

Captain Morgan Dark

135,000

1,800,000

Johnnie Walker Black

150,000

1,600,000

Cc Oo Ff Ff Ee Ee
VIETNAMESE CORNER

TE A
TRÀ
English breakfast

85,000

Earl grey
Iced black coffee | Cà phê đen đá
Iced milk coffee | Cà phê sữa đá

Jasmine green tea
Chamomile

Hot black coffee | Cà phê đen nóng

Lemongrass Darjeeling

Hot milk coffee | Cà phê sữa nóng

Pepper mint

75,000
ITALIAN COFFEE
Single / Double Espresso

75,000 / 95,000
Americano

85,000

Long Black

85,000

Cappuccino

95,000

Oolong

MI NERAL WATER
N ƯỚ C K H O Á N G
SPARKLING / CÓ GA
San Pellegrino 750 ml
Alba sparkling 450 ml

180,000
75,000

STILL / KHÔNG CÓ GA
Aqua Pana 750ml
Alba still 450ml

180,000
75,000

Latte | Latte Macchiato

95,000

FUSION’S COFFEE STYLE
Espresso, milk, milk foam, ice coffee block
Cà phê espresso, sữa, bọt sữa, cà phê đá viên

95,000

SOFT DRI NK
N ƯỚ C N G Ọ T C Ó G A
Coke | Coke Light
Sprite
Schweppes Soda

AFFOCHOCO
Vanilla ice cream, espresso, chocolate sauce
Kem vani, cà phê espresso, xốt sô cô la

95,000

Schweppes Tonic
Ginger Ale
Red bull
Ginger beer

60,000

