


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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180,000Bò lá lốt” (8pcs) 
Bò lá lốt

180,000Grilled chicken skewers (4pcs)
Peanut sauce
Gà xiên nướng

190,000Deep-fried calamari
Chili mayo
Mực chiên giòn

190,000Deep fried young tofu 
Lemongrass, chili and soy sauce
Tàu hũ chiên

190,000“Bánh mì” baguette
Caramelized chicken, mayonnaise, chili, pickles
Bánh mì Việt Nam

190,000Lemongrass beef skewers (4ps) 
Soy & chili sauce
Nem bò nướng sả

190,000

Tôm xào rau củ

150,000

165,000

180,000

Vegetables and tofu | Rau và đậu hũ

Pork | Thịt heo 

Seafood | Hải sản

With your choice of | Với sự lựa chọn

Wok-fried Phu Quoc prawns 
and vegetables

Deep-fried rice paper spring rolls filled with vermicelli, mushrooms, 
carrots, sweet potato. Asian slaw, soy or fish sauce dips

“Chả giò” 

150,000

180,000

Vegetables and tofu | Rau và đậu hũ

Shrimp and pork | Với tôm và thịt heo

With your choice of | Với sự lựa chọn

Traditional rice paper rolls filled with fresh rice noodles, bean sprouts, 
mixed local herbs, cucumber, soy or fish sauce dips

Rolls



200,000“Gỏi bưởi & tôm”
Shrimp & pomelo

190,000“Gỏi đu đủ”
Papaya salad

All our salads are made with fish sauce, peanuts, deep fried shallots, local 
herbs and are served with shrimp crackers. Please let our staff know if 

you have any dietary preferences or allergies.

Salads
SA LÁT

175,000

180,000

170,000

Chicken | Gà

Beef | Bò

Vegetarian | Chay

330,000“Canh chua cá”
Sweet & sour fish soup, pineapple, tomato, 
bean sprouts, local herbs
Canh chua cá nấu với khóm, cà chua và các 
loại rau địa phương

“Phở”
A fragrant Vietnamese rice noodle soup 
with your choice of | Với sự lựa chọn

SOUPS
SÚP
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360,000“Bún thịt nướng”
Grilled marinated pork, fresh rice noodles, 
salad and herbs
Ăn kèm rau sống

380,000Grilled pork spare rib
Sweet chili sauce 
Sườn heo nướng ăn kèm sốt chua ngọt

350,000“Cá nướng riềng mẻ”
Grilled seabass, galanga, fresh rice noodles, 
local herbs and spicy fish sauce      
Cá chẽm nướng, củ riềng, bún, rau xanh, sốt ớ

315,000Eggplant Fusion style
Grilled eggplants, cashews, spring onion, 
crispy garlic, chili and soy sauce 
Cà tím nướng kèm hạt điều, hành lá, tỏi, ớt 
và nước tương

565,000Tiger prawns (6pcs)
Phu Quoc grilled Tiger prawns, mixed herbs 
and green chili sauce
Tôm sú nướng, ăn kèm rau và sốt ớt xanh

350,000“Bò lúc lắc”
Wok fried marinated Australian flank steak, 
onion, capsicum and steamed rice                                             
Thăn bò Úc xào hành tây, ớt chuông,
ăn kèm cơm trắng

380,000Clay pot
Pork and prawns with caramelized fish sauce 
and Phu Quoc green pepper with steamed rice
Tôm và thịt kho tộ, ăn kèm cơm trắng

1,200,000Catch of the day
Whole fresh fish, mixed herbs, rice noodles, 
sweet & sour sauce and rice paper
Fillet cá nướng hoặc hấp, dùng kèm bún, 
bánh tráng và nước chấm chua ngọt

(Pre order and waiting time 45 Min)
(Thời gian chế biến 45 phút)
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Fried rice
Cơm chiên

RICE AND NOODLES
CƠM VÀ MÌ XÀO

90,000Steamed rice
Cơm trắng

120,000Stir-fried tofu
Đậu phụ xào

120,000Stir- fried green beans 
Đậu cô ve xào

120,000Stir-fried morning glory with garlic
Rau muống xào tỏi

120,000Wok-fried vegetables 
Rau xào

SIDES
MÓN GỌI THÊM

With your choice of | Với sự lựa chọn

340,000

400,000

320,000

Chicken | Gà

Beef | Bò

Vegetarian | Chay

Wok-fried egg noodles
Mì xào                       

With your choice of | Với sự lựa chọn

340,000

400,000

320,000

Chicken | Gà

Beef | Bò

Vegetarian | Chay
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120,000

“Bánh Flan”
Traditional steamed crème caramel, fresh fruit

120,000

Layer cake
Pandan and coconut Vietnamese delicacy

Bánh da heo

160,000

60,000 / scoop / viên 

100,000 / 2 scoops / 2 viên

Fruit platter  
Mixed seasonal fruit platter

Trái cây

Premium Ice Creams
Vanilla | chocolate | Strawberry | Coffee | Green tea | Rum raisin

Salted caramel | Brownie | Cinnamon | Baileys | Coconut

Vanilla | Sô cô la | Dâu tây | Cà phê | Trà xanh | Rượu rum và nho
Caramel | Brownie | Quế | Rượu Baileys | Dừa

Premium Sorbets
Yuzu | blackcurrant & Phu Quoc pepper| Red berries

Mango | Lime 

Chanh vàng Yuzu | Quả lý chua đen & tiêu Phú Quốc| Dâu đỏ
Xoài | Chanh  

SWEETS
MÓN TRÁNG MIỆNG
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Our prices are listed in VND and are subject to 10% VAT and 5% service charge
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