
Giá tính bằng nghìn đồng (‘000), chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế GTGT 

Khai Vị  
 

Nem rán           200 
Thịt heo/Tôm/Chay  
 

Salad rau quả           180 
Xà lách, cà chua, dưa leo, dầu Oliu và nước sốt giấm Balsamic 
 
Salad ức vịt xông khói         200 
Gỏi vịt, hoa chuối, mè với nước sốt đậu nành  
 

Bún Thịt Bò Nướng          260 
Bún thịt bò nướng ăn kèm với rau sống và nộm chua ngọt 
   
 

Súp  

Súp hành kiểu Pháp          230 

Súp kem bí đỏ          200 

Phở Bò/Gà           190 

Món chính  

Cá hồi áp chảo          480 
Khoai lang, hoa hồi nghiền, salad và nước sốt vierge  
 

Tôm thịt kho tộ          430 
Tôm thịt kho tộ 
 

Thăn bò nướng          800 
Dùng kèm khoai tây nghiền, nấm xào và sốt nấm morel 
 
 

Tráng miệng
 

Bánh táo và kem đá cherry         160 

Dứa nướng và kem dừa         180 

Bánh mousse sô cô la Bến Tre vị trà bạc hà       200
   
 
 



Giá tính bằng nghìn đồng (‘000), chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế GTGT 

 

Thực đơn Á 600/khách

Khai vị 

Gỏi hoa chuối và nem rán   
 

Súp 

Súp hải sản  

Món chính 

Cá vượt nướng lá chuối, dùng kèm với rau xào và cơm trắng 

Hoặc 
 

Thịt heo quay dùng kèm với rau xào và cơm trắng 

Tráng miệng     
Bánh mousse sô cô la Bến Tre vị trà bạc hà 

Thực đơn Âu 800/khách 
 

Khai vị 

Ức vịt xông khói dùng kèm với xà lách, mè rang và sốt đậu nành 

 
Súp 

Súp bí đỏ nước cốt dừa dùng kèm bánh mì giòn 

 
Món chính 

Cá hồi áp chảo dùng kèm khoai tây nghiền, xúp lơ xanh và nước sốt Vierge 
 
Hoặc 
 
Thăn bò nướng dùng kèm với khoai tây nghiền xúp lơ xanh và nước sốt tiêu 

 
Tráng miệng  
Bánh mousse chanh dây, sốt trái cây đỏ và kem vanila  
 


