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MAIN COURSE
MÓN CHÍNH

Cá Chẽm nướng sốt dấm đen/Grilled of Seabass

230.000 VND

Fish filed, Caper butter sauce and steamed bokchoy, steamed rice
Thăn cá chẻm nướng, cải thìa hấp, phục vụ kèm cơm trắng và sốt dấm đen

Thăn nội bò nướng/Grilled Beef Tenderloin

450.000 VND

With red wine sauce, garlic butter vegetable, cheese mash potato
Thăn nội bò Úc nướng, dùng kèm sốt rượu vang đỏ, rau củ xào bơ tỏi và khoai tây nghiền

Ðầu thăn ngoại nướng/Grilled Rib Eye Steak

400.000 VND

Serving with three sauce, house triple fried fries
Đâu thăn bò ngoại dùng kèm salát tổng hợp, khoai tây chiên

Cá hồi nướng sốt kem/Grilled Salmon with creamy lemon

320.000 VND

Salmon filed, asparagus, potato mash and cream sauce
Cá hồi, măng tây, khoai tây nghiên với sốt kem

Ức gà nướng sốt teryzaki/Grilled Chicken with teriyaki

200.000 VND

Grilled of chicken, serving with steamed vegetable and teriyaki sauce
Ức gà nướng, dùng kèm rau củ luộc, sốt teriyaki

NOODLE & SPAGHETTI
Mỳ ống với thịt xung khói/Penne Carbonara

120.000 VND

Penne, bacon, cream, white wine, egg yolk, parmesan cheese
Mì ống, thịt heo xung khói, kem béo, rượu trắng, trứng gà, pho mai bột

Mì spaghetti với thịt xông khói/Spaghetti Carbonara

120.000 VND

Spaghetti, bacon, cream, white wine, egg yolk, parmesan cheese
Mì ý, thịt heo xung khói, kem béo, rượu trắng, trứng gà, phô mai bột

Mì spaghetti với sốt bò hầm/Spaghetti bolognaise

120.000 VND

Spaghetti, beef, tomato sauce, parmesan cheese
Mì ý, thịt bò hầm,sốt cà chua, pho mai bột

Mì spaghetti với sốt cà chua kiểu Ý/Spaghetti napolitan
Spaghetti, tomato sauce, sausage, capsicum, parmesan cheese
Mì ý, sốt cà chua, xúc xích, ớt chuông, pho mai bột
Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ
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SANDWICH & PIZZA
Bánh mỳ Sandwich Sơn Trà/“SON TRA ”Club Sandwich

100.000 VND

Grilled chicken, bacon, cheese, egg, lettuce, tomato and French fried
Lườn gà nướng, thịt ba chi xung khói, pho mai, trứng chiên, cà chua, khoai tây chiên

Bánh mì kẹp thịt bò/Beef Burger

130.000 VND

Burger bun, beef, tomato, cheese, lettuce, cube vegetable cons law, fried fries
Bánh mì, thịt bò, cà chua, pho mai, xà lách, rau củ, khoai tây chiên

Bánh mì kẹp thịt gà/Chicken Burger

100.000 VND

Burger bun, chicken, tomato, pickle, cheese, lettuce, fried fries
Bánh mì, thịt gà, cà chua, dưa chuột muối, pho mai, xà lách, khoai tây chiên

Pizza cá ngừ/Tuna Pizza

180.000 VND

With onion, bell pepper, black olive, tomato sauce, mozzarella cheese
Bánh pizza cá ngừ với hành tây, ớt dalat, hat olive đen, sốt cà chua, pho mai

Pizza rau củ/Vegetarian Pizza

150.000 VND

With capsicum, onion, mushroom, pineapple, oregano herb, tomato sauce, mozzarella cheese
Bánh pizza chay với ớt chuông, hành tây, nấm, thơm, rau mùi, sốt cà chua, và pho mai

Pizza nữ hoàng/Queen pizza

150.000 VND

Shrimp, bean sprout, chili powder, cheese
Bánh pizza với nấm, thịt nguội, pho mai

Pizza kiểu margarita/Margarita pizza

150.000 VND

Mozzarella cheese, sundried tomato, fresh tomato, basil and tomato sauce
Bánh pizza kiểu margarita với pho mai, cà chua khô, cà chua tươi, rau quế, sốt cà chua

Pizza kiểu Hawaii/Hawaii Pizza

160.000 VND

Ham, fresh tomato, pineapple, tomato sauce, mozzarella cheese, oregano
Bánh pizza kiểu Hawaii với thịt nguội, thơm, sốt cà chua, pho mai, rau mùi

Seafood Pizza (Pizza hải sản)

220.000 VND

Seafood, fresh tomato, pineapple, tomato sauce, mozzarella cheese, oregano
Bánh pizza .hải sản, thơm, sốt cà chua, pho mai, rau mùi

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ
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DESSERT
MÓN TRÁNG MIỆNG

Trái cây tổng hợp/Slice Tropical Fresh Fruits

75.000 VND

Fruits
Trái cây các loại

Chè hạt sen long nhãn/Lotus seed and Longan sweet soup

75.000 VND

Lotus seed, Longan, sugarcane
Hạt sen, long nhãn, nước đường

Bánh Panna Cotta Ý vị Xoài/Panna Cotta Mango

75.000 VND

Burned ice cream with mango and milk
Kem đốt với xoài và sữa

Bánh Panna Cotta Ý vị Chanh Dây/Panna Cotta Passion Fruit

75.000 VND

Burned ice cream with passion and milk
Kem đốt với chanh dây và sữa

Bánh Panna Cotta Ý vị Dâu/Panna Cotta Strawberry

75.000 VND

Burned ice cream with strawberry and milk
Kem đốt với Dâu tây và sữa

SNACK ITEMS
Bánh mỳ nướng bơ tỏi/Garlic Bread Bruschetta

100.000 VND

Grilled bread with garlic butter sauce
Bánh mỳ nướng kèm bơ tỏi

Khoai tây chiên/French fried

100.000 VND

Fried of potatoes with chili and ketchup sauce
Khoai tây chiên dùng kèm sốt ớt và cà chua

Cá tẩm bột với khoai tây chiên/Fish and Chips

120.000 VND

Deep fried of fish and French fried with chili & ketchup sauce
Cá chiên xù, khoai tây chiên dùng kèm sốt cà chua và tương ớt

Mực ống chiên vòng/Crispy Calamari

140.000 VND

Crispy Calamari with tarte sauce
Mực ống chiên giòn ăn kèm sốt tácta

Gà rán phong cách Hadana/Fried of Chicken in Hadana Style

120.000 VND

Fried of chicken with French fried
Gà rán kiểu Hadana dùng kèm khoai tây chiên

Hạt Ðiều rang/Dried Cashew nut

100.000 VND

Hạt điều rang/Dried of cashew nut
Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ

