
 

Sa lát Niçoise với cá ngừ áp chảo, cà chua, trứng, khoai tây, oliu, hành và húng quế 120,000 
Salad Niçoise with seared tuna, tomato, egg, potato, black olives, onion & basil 
 

Sa lát Caesar với xà lách, bánh mì giòn, ba rọi xông khói và phô mai     100,000  
Plain Caesar salad with lettuce, bread croutons, bacon, Caesar dressing, Parmesan 
 

Gỏi hải sản, bánh phồng tôm 
Seafood salad with shrimp cracker         130,000 
 

Sa lát bò trứng 
Vietnamese beef salad with egg          110,000 

         

 

Súp cá hồi với rong biển và đậu phụ non/ Salmon, seaweed & young tofu   120,000  
Súp măng cua/ Green asparagus crab meat       100,000  
Súp hải sản, nấm chua cay/ Spicy seafood & mushroom     110,000 

Súp kem bí ngô/ Cream of pumpkin, vanilla & coconut cream (V)    100,000  
 

 

Sườn cừu nướng dùng kèm khoai tây, bắp cải chua ngọt & xốt rượu port   280,000  
Grilled rack of lamb with roasted potato, garlic, sweet & sour cabbage, port wine sauce 
 

Bít tết bò dùng kèm khoai tây chiên, salad dưa cà      320,000  
Fried beef steak with lettuce, tomato, cucumber, onion ring & French fries 
 

Vịt quay xá xíu dùng kèm với cải thìa và nấm      180,000  
Duck char siew with sautéed bok-choy & mushroom 
 

Sườn heo xốt chua cay và ớt chuông        150,000  
Roasted pork ribs with sweet & sour sauce, chili, bell pepper 
 

Ba chỉ cuộn quay với kim chi và bánh hỏi        150,000 
Oven baked pork belly with kim chi pickles & Hoi fresh rice cake 
 

Cá Tầm nướng giấy kẽm dùng kèm rau củ, nấm       250,000 
Baked sturgeon in aluminium foil with vegetables & mushroom 
 

Cá hồi nướng với nghệ tây, bông cải xanh, hạt hạnh nhân và nụ bạch hoa              250,000 
Grilled salmon with saffron, broccoli, almond & capers 
 

Tôm càng xanh nướng phô mai, xốt tỏi chua ngọt với cơm gói lá dong   190,000 
Baked cheesy jumbo river prawn, pickles, spicy aioli sauce with steam rice in phrynium leaf 
 

Cá vượt hấp tương với rau sống và bánh tráng 
Steamed sea bass with soya sauce with fresh herbs & rice paper      150,000 
 

Cá đốt tại bàn với nước sốt chua ngọt, rau sống & bánh tráng (Trình diễn)   180,000 
Local fish flambe on the table with sweet & sour sauce, fresh herbs (Gueridon service) 
 

Sò điệp xào bơ tỏi, bánh mì          130,000 
Sautéed local scallops with garlic butter & chilli seved with bread 
 



Cánh gà nướng mật ong với xà lách và khoai tây chiên      140,000 
Grilled chicken wings marinated with honey, lettuce & French fries 
 

Cơm chiên trứng hoặc cơm chiên hải sản                   90,000/120,000  
La Residence fried rice (Egg/Seafood)      
 

Mì xào hải sản           120,000 
Sautéed noodles with seafood 
 

Rau củ xào thập cẩm          100,000 
Sautéed mixed vegetables 
 

Cà tím nướng mỡ hành xốt chua ngọt        80,000 
Grilled egg plant with pork fat & spring onion sweet chilli sauce 
 

Rau muống xào tỏi           70,000 
Sautéed morning glory with garlic 

Lựa chọn loại mì: penne/spaghetti/tagliatelle 
Choose your pasta: penne/spaghetti/tagliatelle 
 

Pasta xốt kem nấm /Cream mushroom  (V)       120,000  
Pasta xốt bò băm/Bolognese         150,000  
Pasta xốt kem và ba rọi xông khói, trứng gà/ Carbonara (P)     150,000  
Pasta hải sản, xốt cà chua/Frutti di mare       160,000  
 

 

Margarita: xốt cà chua, phô mai moza và húng quế        120,000  
Tomato sauce, mozzarella & basil (V) 
 

Pescatore: xốt cà chua, phô mai moza, tôm, mực, trìa     170,000 
Tomato sauce, mozzarella, shrimps, squid & clams 
  

Pepperoni: xốt cà chua, phô mai moza, xúc xích cay, ớt chuông    140,000 
Tomato sauce, mozzarella, pepperoni, bell pepper 
 

Hawaiian: xốt cà chua, phô mai moza, thịt nguội, bò băm, dứa, hành tây, xốt BBQ 150,000 
Tomato sauce, mozzarella, ham, minced beef, pineapple, onion & BBQ sauce 
 

 

Bánh kẹp croque với thịt nguội, phô mai, xốt kem bơ và khoai tây     120,000 
Croque-Monsieur: Toasted whole grain bread, ham, cheese, mornay sauce & French fries 
 

Bánh mì sandwich kẹp ba rọi, trứng, cà chua, dưa leo, phô mai và khoai tây chiên  120,000 
Club sandwich: White toast, bacon, egg, tomato, cucumber, cheese & French fries   
 

Burger bò băm, trứng, phô mai, cà chua, dưa leo và khoai tây chiên    150,000 
La Residence beef burger: Minced beef, cheese, egg, tomato, cucumber & French fries 
 

Giỏ bánh mì, bơ            80,000 
La Residence bread basket served with butter 


