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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  
Caesar salad with lettuce, croutons, bacon, caesar dressing, parmesan 
 

Gỏi hải sản, bánh phồng tôm         130.000 
Seafood salad with shrimp cracker          
 

Sa lát bò trứng          110.000 
Vietnamese beef salad with egg 
 

Gỏi hoa chuối vịt quay                                                                                            130.000 

Banana flower salad with roasted duck  
 

Gỏi hoa quả và ức ngỗng xông khói        160.000 
Fruit salad with smoked goose breast 

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 lamb rack, roasted potato, garlic, sweet & sour cabbage, port wine sauce 
 

Bít tết bò dùng kèm khoai tây chiên, sa lát dưa cà      320.000  
Fried beef steak with lettuce, tomato, cucumber, onion ring & French fries 
 

Thăn bò Úc nướng ăn kèm măng tây xào & xốt nấm  morel     500.000 
Grilled beef tournedos with sautéed asparagus & carrots, gratin dauphinois, 
morel mushroom sauce  
 

Vịt quay xá xíu dùng kèm với cải thìa và nấm      180.000  
Duck char siew with sautéed bok-choy & mushroom 
 

Dê nướng giấy bạc          180.000  
Baked goat in aluminium foil 
 

Gà om ném, bánh ướt           180.000 
Stewed chicken with white baby shallots served with steamed rice cake 
 

Cá tầm nướng giấy kẽm dùng kèm rau củ, nấm       220.000 

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 and steam rice in phrynium leaf 
 

Mực tươi nướng nghệ          180.000 
Grilled whole squid marinated with turmeric  
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Cá chình um măng cay         160.000 

Braised eel fish with spicy bamboo roots       
 

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 
 

Lẩu hải sản chua cay          230.000 

Seafood hot pot 
 

Lẩu bò Mỹ           250.000 

Beef hot pot 
 

Lẩu cá tầm           280.000 

Sturgeon hot pot 
 

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  
 

Margherita: 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 crep chuối                                                                                           35.000 

Banana crepe  
                                                                                                                             

Bánh mousse chanh dây/ dâu tây                                                                       35.000 
Passion fruit mousse/ strawberry mousse 
 

Hoa quả tươi                     45.000/ 80.000 
Fresh fruit  
 

Các loại kem/Selection of ice-cream (per scoop)      35.000 
Dâu tây, dừa, vanilla, trà xanh, sô cô la/ Strawberry, coconut, vanilla, green tea, chocolate 
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AZLRH Combo  

Combo 1 (Á – Dành cho 2 khách)       290.000 
Sa lát bò trứng 
Vietnamese beef salad with egg 
 

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

- Hoặc   - 
 

Gà om ném, bánh ướt 
Stewed chicken with white baby shallots served with steamed rice cake 
 

Bánh crep chuối  

Banana crepe                                                                                                                              
 

 
 

Combo 2 (Âu – Dành cho 2 khách)       490.000 
 

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

Súp kem bí ngô 
Cream of pumpkin, vanilla & coconut cream 
 

Sườn cừu nướng dùng kèm khoai tây, bắp cải chua ngọt & xốt rượu port    

Grilled rack of lamb with roasted potato, garlic, sweet & sour cabbage, port wine sauce 

 
 

Combo 3 (Âu – Dành cho 2 khách)       500.000 
 

Sa lát Niçoise với cá ngừ áp chảo, cà chua, trứng, khoai tây, oliu, hành và húng quế  

Salad Niçoise with seared tuna, tomato, egg, potato, black olives, onion & basil 
 

Bít tết bò dùng kèm khoai tây chiên, sa lát dưa cà     

Fried beef steak with lettuce, tomato, cucumber, onion ring & French fries 
 

Pasta xốt kem và ba rọi xông khói, trứng gà 
Pasta Carbonara              

 

 
Combo 4 (Gia đình – Dành cho 4 khách)      540.000 
  

Gỏi hoa quả và ức ngỗng xông khói        

Fruit salad with smoked goose breast 
 

Cá tầm nướng giấy kẽm dùng kèm rau củ, nấm        

Baked sturgeon in aluminium foil with vegetables & mushroom 
 

Cơm chiên cá mặn  
Salty fish fried rice 
 

Bánh mousse dâu tây   
Strawberry mousse 
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Combo 5 (Bạn bè – Dành cho 4 khách)       610.000 
 

Gỏi hoa chuối vịt quay                                                                                                   
Banana flower salad with roasted duck  
 

Dê nướng giấy bạc           

Baked goat in aluminium foil 
 

Cá chình um măng cay 

Braised eel fish with spicy bamboo roots  
 

Lẩu bò Mỹ            

Beef hot pot 

 
 

Combo 6 (Hải sản – Dành cho 4 khách)      850.000 
 

Gỏi hải sản, bánh phồng tôm 

Seafood salad with shrimp cracker 
  

Súp cá hồi với rong biển và đậu phụ non 
Salmon, seaweed & young tofu 
 

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

Lẩu hải sản chua cay           

Seafood hot pot 
 


