
Đơn giá được tính bằng VND, bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ 
 
 

THỰC ĐƠN ĐIỂM TÂM SÁNG/ BREAKFAST MENU
 
 

Trứng ốp la với bò hoặc xúc xích hoặc xíu mại hoặc patê   50,000  
Fried egg with beef/ sausage/ meat ball/ pate 
 

Món gọi thêm: xúc xích/ thịt nguội/ xíu mại/ patê    15,000 
Topping order: Sausage/ bacon/ meat ball/ pate 
 

Bánh mì Sandwich với thịt nguội và patê      40,000  
Jambon & pate Sandwich 

 

La Residence breakfast combo:                  50,000 
Bao gồm bánh Croissant kẹp thịt nguội, bánh mì kẹp xúc xích 
và bánh pancake mứt dâu tây 
Ham & cheese croissant, sausage baguette, pan cake 
 

Bò xốt vang, tiêu xanh        90,000 
Stewed beef in red wine, green pepper served with bread rolls 
 

Mì trứng xào thịt bò         90,000 
Sautéed egg noodles with beef  
 

Mì xào rau củ và nấm        55,000 
Sautéed egg noodles with vegetables & mushroom 
 

Bánh crepe chuối với xốt sô cô la/ Bánh nướng waffle    30,000 
xốt sô cô la hoặc si rô maple  
Banana crepe or waffle served with chocolate/ maple syrup 
 

BÁNH NGỌT LA RESIDENCE/ LA RESIDENCE PASTRY 
 

Bánh croissant/ Croissant        25,000 
  

Bánh croissant sô cô la/ Pain au chocolat      25,000  
 

Bánh croissant nho/ Danish        25,000  
 

Bánh brownie sô cô la hạt điều/ Chocolate brownie    30,000  
 

Bánh su nhân cà phê/ Choux au cafe      30,000 
  

Bánh tart dứa/ Pineapple pie        30,000  
 

Bánh mousse sô cô la hoặc chanh leo hoặc trà xanh    35,000   
Mousse chocolate/passion fruit/green tea 
 

Giỏ bánh La Residence/ La Residence pastry basket (6 pcs)    90,000 
Croissant, Danish & Pain au chocolat   
 
 



Đơn giá được tính bằng VND, bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ 
 
 

AFTERNOON TEA
Các loại trà hoặc cà phê dùng kèm: 

- Trà: gừng/bạc hà/bá tước/hoa đậu biếc 
- Cà phê: đen/sữa/espresso/decaffeinated/americano  

 

Order your afternoon tea and select your tea or coffee 
- Tea selection: ginger/peppermint/earl grey 
- Coffee selection: black/white coffee/espresso/decaffeinated/americano 

 

 

La Residence Afternoon Tea với các loại bánh ngọt  160,000 
La Residence Sweet Temptations    

- Bánh marcaron mâm xôi/ Raspberry macarons 
- Bánh mousse sô cô la/ Chocolate mousse 
- Bánh su vani/ Vanilla choux 
- Bánh tart chanh/ Lemon tart 
- Bánh muffin/ Muffin  

 
 

La Residence Afternoon Tea với các loại bánh mặn             180,000 
La Residence Savoury Temptations        

- Cá hồi xông khói/ Smoked salmon  
- Cà chua & ô liu/ Tomato & olive  
- Trứng nhồi nấm truffle/ Stuffed egg with black truffle 
- Tacos bò/ Beef tacos 
- Xúc xích salami và phô mai/ Salami & cheese  
- Bánh tôm và quả bơ/ Prawn with avocado 

 
 

La Residence Afternoon Tea Combo với các loại bánh ngọt và mặn (2 khách)     300,000 
La Residence Afternoon Tea Combo                

- Cá hồi xông khói/ Smoked salmon 
- Xúc xích salami và phô mai / Salami & cheese 
- Tôm và quả bơ/ Prawn with avocado 
- Bánh marcaron mâm xôi/ Raspberry macaron 
- Mousse sô cô la/ Chocolate mousse 
- Bánh su vani/ Vanilla choux 

 


