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Summer Rolls (3 pcs)
Traditional rice paper rolls filled with fresh rice
noodles, bean sprouts, mixed local herbs,
cucumber, soy or fish sauce dips
Bánh tráng cuốn bún tươi, cà rốt, dưa chuột, và
hỗn hợp rau thơm, được phục vụ với nước tương
hoặc nước mắm.
With your choice of | Với sự lựa chọn
Vegetables and tofu | Rau và đậu hũ

150,000

Shrimp and pork | Với tôm và thịt heo

180,000

“Chả giò”
Deep-fried rice paper spring rolls filled with
vermicelli, mushrooms, carrots, sweet potato.
Asian slaw, soy or fish sauce dips
Chả giò cuốn miến, nấm, cà rốt, khoai lang
phục vụ với nước tương hoặc nước mắm
With your choice of | Với sự lựa chọn
Vegetables and tofu | Rau và đậu hũ

150,000

Pork | Thịt heo

165,000

Seafood | Hải sản

180,000

“Bánh hỏi heo quay”

190,000

Vermicelli rice noodle with crispy pork belly,
peanuts, spring onions confit and local herbs.
Bánh hỏi cuộn heo quay, đậu phộng, mỡ hành,
phục vụ với nước mắm và rau thơm

Deep-fried calamari

190,000

Chili mayo and lime
Mực chiên xù dùng kèm sốt mayo và chanh

Vegetarian
/chay

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%

S A L A D

S O U P S

S A

S Ú P

L Á T

“Gỏi bưởi”

“Canh chua cá”

Carrot, onion, peanuts, mixed herbs and
shrimp crackers

Sweet & sour fish soup, pineapple,
tomato, colocasia gigantean, okra,
bean sprouts, local herbs and rice.

Cà rốt, hành tây, đậu phộng, rau thơm và
bánh phồng tôm

330,000

Canh chua cá nấu với khóm, cà chua,
giá đỗ, dọc mùng, đậu bắp phục vụ
kèm cơm trắng.

With your choice of | Với sự lựa chọn
Tofu | Đậu hũ

180,000

Shrimp | Tôm

200,000
Pumpkin

“Gỏi bò & xoài xanh”

210,000

Australian Beef, green mango,
cucumber, sesame seeds, fish sauce

280,000

Roasted pumpkin, sauteed
mushrooms and white truffle oil
Súp bí ngô nướng, nấm xào và
dầu nấm trufﬂe trắng

Gỏi bò với xoài xanh, dưa leo, sả,
hạt mè, nước mắm

Camembert & Truffle

220,000

Mixed organic leaves, mixed nuts,
crispy camembert cheese, sesame
seeds and truffle-honey dressing

Lobster soup

350,000

Half grilled Phu Quoc lobster soup
Súp tôm hùm với nửa phần tôm
hùm Phú Quốc nướng

Salad hỗn hợp rau hữu cơ, các loại
hạt, phô mai camembert chiên giòn,
mè, và sốt mật ong nấm trufﬂe

Phu Quoc marinated
herring

280,000

A fragrant Vietnamese rice
noodle soup with your choice of
Với sự lựa chọn

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

Mushrooms and tofu | Nấm và tàu hũ

210,000

Beef | Bò

280,000

Italian Burrata cheese, heirloom
tomatoes, tomato jelly, homemade
pesto, basil and croutons
Phô mai burrata, cà chua, thạch cà
chua, sốt pesto, húng quế tây và
bánh mì

Vegetarian
/chay

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

180,000
200,000

Chicken | Gà

Cá trích, dừa tươi nạo, hành tây,
đậu phộng, bánh tráng, nước mắm,
khóm, dưa leo và rau thơm

Burrata and tomatoes

“Phở”

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%

P I Z Z A
B Á N H

P I Z Z A

Available from 11:30am until 3:30pm
Phục vụ từ 11:30 đến 15:30 hàng ngày

Seafood

Margherita Parma

Tomato, feta, prawns, baby squid

Tomato, mozzarella, parma ham

Cà chua, phô mai feta, tôm, mực

Cà chua, phô mai mozzarella, thịt dăm bông Ý

330,000

350,000

Margherita

Smoked Salmon

Tomato, mozzarella, basil

Artisanal Australian salmon, Mozzarella and fresh dill

Cà chua, phô mai mozzarella, húng quế

Cá hồi Úc, phô mai mozzarella, thì là

260,000

350,000

Iberico chorizo

Funghi and Ham

Tomato, mozzarella, chorizo

Wild mushrooms, mozzarella and cooked ham

Cà chua, phô mai mozzarell, lá trầu, xúc xích chorizo

Nấm rừng , phô mai mozzarella , thịt nguội

380,000

280,000

Add Extra / Thêm

Burrata cheese

Fresh Mozzarella cheese

Phô mai burrata

Phô mai mozzarella tươi

160,000

110,000

White truffle oil
Dầu nấm truffle

50,000

Vegetarian
/chay

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%
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Spaghetti Bolognese
Beef Angus, tomatoes, parsley and parmesan cheese
Thịt bò Angus, sốt cà chua, húng quế tây và phô mai parmesan

340,000
Fettuccine al basilico
Homemade pesto, pine nuts and sundried tomatoes
Sốt húng quế tây, hạt thông, cà chua phơi nắng

280,000
Tagliatelle aglio e olio
Extra virgin olive oil, garlic, chili and parmesano cheese
Dầu ô liu đâm đặc, tỏi, ớt, phô mai parmasano

250,000
Spaghetti crab & chili
Premium lump crab meat, fresh chili, Phu Quoc pepper and tomato sauce
Dầu olive đâm đặc, tỏi, ớt, phô mai parmasano

360,000
Penne carbonara
Smoked bacon, egg yolk, parmesano cheese and white truffle oil
Thịt ba chỉ xông khói , lòng đỏ trứng , phô mai parmesano và dầu nấm trufﬂe

310,000

Add Extra / Thêm

Burrata cheese
Phô mai burrata

160,000
Fresh Mozzarella cheese
Phô mai Mozzarella tươi

110,000

Vegetarian
/chay

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%

S A N D W I C H E S
A N D S N A C K S
B Á N H
VÀ

Club Sandwich

S A N D W I C H E S
Đ Ồ

320,000

N H Ẹ

Vegetable Panini

290,000

Grilled zucchini, eggplant, sundried
tomatoes, fresh mozzarella, arugula,
red bell pepper and pesto

Marinated chicken breast, bacon,
fried egg and french fries
Ức gà tẩm gia vị, thịt xông khói,
trứng chiên và khoai tây chiên

Wagyu Burger

Ă N

Bí ngòi, cà tím, cà chua phơi nắng,
phô mai mozzarella tươi, rau arugula,
ớt chuông đỏ và sốt húng quế tây

360,000

Australian Wagyu beef patty, cheddar
cheese, bacon, caramelised onion,
topped with a sunny side up and served
with french fries
Thịt bò Wagyu, phô mai cheddar,
thịt xông khói, hành tây, khoai tây chiên
và trứng chiên một mặt

90,000

Steamed rice

Sautéed mushrooms

120,000

Nấm xào

Cơm trắng

Stir-fried morning glory
with garlic

120,000

120,000

French fries
Khoai tây chiên

Rau muống xào tỏi

Fried Egg Vietnamese style

120,000

Trứng chiên kiểu Vietnamese

Vegetarian
/chay

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%

L A R G E R
M Ó N

Grilled Seabass

380,000

P L A T E

C H Í N H

“Bò Lúc Lắc”

350,000

Grilled seabass in banana leaf,
turmeric, dill, garlic with rice and
hollandaise sauce

Soy-marinated sautéed Australian
beef, onion, capsicum, peanuts
and steamed rice

Cá chẽm nướng lá chuối, nghệ, riềng,
thì là, tỏi và cơm trắng

Bò Úc xào lúc lắc với hành tây,
ớt chuông, đậu phộng dùng kèm
cơm trắng

“Cà Ri Vịt”

350,000

“Bún Thịt Nướng”

Duck breast, sweet potatoes,
carrot, potatoes, onion, coconut
milk, Vietnamese baguette

Chargrilled marinated pork,
“Cha gio” fresh rice noodles,
mixed herbs and peanuts

Ức vịt, khoai lang, cà rốt, khoai tây,
hành tây, nước cốt dừa, bánh mì

Bún thịt nướng phục vụ kèm chả
giò, rau thơm, đậu phộng, đồ chua

Secreto Iberico

550,000

BBQ Iberico pork steak, truffle
mashed potato, apples and
blueberry sauce

New Zealand Mussels

320,000

Lemon, fennel and a bit of chili in a
creamy white wine sauce served
with sourdough bread
Vẹm New Zealand với sốt rượu
vang trắng, chanh, củ thì là, ớt,
phục vụ kèm bánh mì

Thịt heo Iberico nướng, khoai tây
nghiền dầu nấm trufﬂe, táo và sốt
việt quất

Cobia clay pot
Crab fried rice
Vietnamese style

300,000

390,000

Premium Lump crab fried rice,
lettuce, cucumber, fresh tomatoes,
fried egg

350,000

Caramelized cobia fish, Phu Quoc
fish sauce, chili, steamed rice
Cá bớp kho tộ, nước mắm Phú Quốc,
ớt, cơm trắng

Tiger Prawns (6pc)

Cơm chiên thịt ghẹ, xà lách, dưa leo,
cà chua, trứng chiên

565,000

With your choice of
Với sự lựa chọn
- BBQ chargrilled, seasonal vegetables
and green chili sauce

Wok-fried egg noodles

Tôm sú nướng dùng kèm rau củ theo mùa
và sốt ớt xanh

Mì xào
With your choice of
Với sự lựa chọn

- Organic olive oil, chili and garlic,
served with sourdough bread

Mix seafood / Hải sản hỗn hợp

380,000
470,000
430,000

Rock Lobster (600gr)

1,200,000

Free range chicken / Gà
Beef ribeye / Thịt thăn bò

Whole Phu Quoc grilled lobsters,
mustard and lemon butter sauce

Ribeye (350gms)
Australian 125days grain fed ribeye
steak served with roasted potatoes,
shallot confit and our own Black
pepper sauce
Bò Úc được nuôi liên tục bằng ngũ cốc
trong 125 ngày ăn kèm khoai tây đút lò,
hành tím nấu trong dầu và sốt tiêu đen

Tôm hùm Phú Quốc nướng, phục
vụ kèm sốt mù tạt và chanh bơ

Vegetarian
/chay

Tôm sú với tỏi, ớt, dầu ô liu dùng
kèm bánh mì

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%

800,000

D E S S E R T
M Ó N

T R Á N G

M I Ệ N G

Fresh fruit platter
Đĩa trái cây tươi

160,000
The Italian kiss
White chocolate mousse, strawberry,
aged balsamic and orange crumble
Mousse sô cô la trắng, dâu tây,
dấm balsamic và vụn bánh vị cam

180,000
So co la!
Chocolate sponge, vanilla pudding and Mekong delta
chocolate mousse
Bánh hai lớp sô cô la vị vani, mousse sô-cô-la Mê Kông

180,000
Mango and coconut sticky rice
Served with coconut ice-cream
Xôi và kem dừa ăn kèm với kem dừa

160,000
Passion fruit crème brulée
Home grown passion fruit caramelized custard
Bánh kem cháy chanh dây

160,000
Premium selection of ice-cream and sorbet
Các loại kem và sorbet
Ice-Cream | Kem
Vanilla | Chocolate | Strawberry | Coffee | Green Tea |
Brownie Baileys | Cinnamon | Coconut
Vani | Sô Cô La | Dâu | Cà Phê | Trà Xanh | Bánh Sô Cô La và
Rượu Baileys | Quế | Dừa
Sorbets | Kem trái cây
Yuzu | Blackcurrant with Phu Quoc Pepper | Passion Fruit
Red Berries | Mango | Lime
Yuzu | Lý Chua Đen với Tiêu Phú Quốc | Chanh Dây
Qủa Mọng | Xoài | Chanh

60,000 / scoop / viên
100,000 / 2 scoops / 2 viên

Vegetarian
/chay

Gluten-Free
/không tinh bột

Spicy
/cay

Contains Nuts
/hạt

Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá của chúng tôi được niêm yết bằng VND và chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí dịch vụ 5%

