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APPETIZERS - KHAI VỊ

FOIE GRAS AND GREEN MANGO 428

Lemongrass foie gras terrine with black sesame, passionfruit jelly
and green mango salad
Gan ngỗng paté tẩm sả, mè đen, thạch chanh dây và sa lát xoài xanh

FROG LEG TEMPURA 318

Crispy frog legs, carrot-ginger purée, glazed snow peas,
mango-chilli chutney and Parma ham spring rolls
Chân ếch chiên giòn, cà rốt và gừng xay nhuyễn, đậu tuyết chần,
mứt xoài ớt và thịt nguội Parma cuộn chiên

SHRIMP TARTAR 398

Poached shrimp cubes, mango cubes, passionfruit, quail eggs,
green asparagus, basil-chilli oil
Tôm cắt hạt lựu chần, xoài hạt lựu, chanh dây, trứng cút, măng tây dầu ớt quế Ý

PRAWN AND SCALLOP RAVIOLI 398

Phu Quoc prawn and scallop ravioli with lime leaf, galangal,
coriander and “Pad Cha” chilli sabayon
Tôm và sò điệp Phú Quốc với lá chanh, riềng, ngò và Sabayon ớt “Pad Cha”

GREEN APPLE VELOUTE 248

Flavoured with a mild hint of Curry and other Asian spices,
garnishes with a seafood ravioli
Súp táo xanh với hương vị cà ri và các vị Châu Á khác, được trang trí với hải sản ravioli
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MAIN COURSES - MÓN CHÍNH

THE SEAFOOD FEAST 768

Thai Tom Yum infused broth with green shell mussels, scallops,
seabass fillet and tiger prawns
Súp Tom Yum Thái với vẹm xanh, sò điệp, cá chẽm phi lê, và tôm sú hổ vằn

SEAFOOD AND FISH MEDLEY 698

Seared scallops, spicy crumbed squid, sesame crusted salmon cubes, grilled prawns, 
beetroot-potato mash, zucchini and carrot pearls, green asparagus, bisque emulsion
Sò điệp áp chảo, mực chiên, cá hồi phủ mè, tôm nướng, củ dền và khoai tây nghiền,
bí ngòi và cà rốt, măng tây, sốt kem nhủ tương

SEABASS 448

Thai style crispy seabass fillet, spicy plum sauce and crunchy mango salad
Cá chẽm phi lê chiên giòn kiểu Thái, dùng kèm sốt mận cay và xà lát xoài giòn

THAI STYLE SCALLOP 618

Stir fried scallops in roasted chilli sauce and Thai basil, green mango
and cucumber salad, served with sticky rice
Sò điệp xào với sốt ớt và quế Thái, sa lát dưa leo và xoài xanh, ăn kèm với xôi

PORK LOIN 418

Poached pork loin caramelised in soy sauce, baby corn, snow peas, green asparagus 
and carrot sautéed with sesame oil, beetroot and sweet potato crisps
Thăn heo ca-ra-men với nước tương, bắp non, đậu tuyết, măng tây và cà rốt
xào với dầu mè, củ dền và khoai lang vụn chiên giòn
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BEEF RIBS 698

Slow cooked beef ribs with green apple, crunchy “Qua Coc” salad,
red onion, zucchini purée and organic vegetables
Sườn bò non hầm với táo xanh, sa lát trái cóc,
hành đỏ, bí ngòi nhuyễn và rau củ hữu cơ

DUCK  578

Roasted duck breast with cinnamon, magenta leaves sticky rice,
jackfruit salad and ginger sauce
Ức vịt nướng với quế, xôi lá cẩm, sa lát mít và sốt gừng

CHICKEN 418

Rolled chicken breast with sun-dried tomatoes and lemongrass pesto, parma ham,
kaffir lime emulsion, green bean-wasabi purée, confit onion and organic vegetables
Cuộn ức gà với cà chua khô, sốt pesto sả, thịt nguội parma, hương lá chanh,
đậu xanh và wasabi nhuyễn, hành ngâm dầu và rau củ hữu cơ

TOFU (V) 248

Sesame crusted tofu cubes on lemongrass skewer with spicy sambal sauce
and crunchy lotus root 
Xiên viên đậu phụ phủ mè trên thanh sả với sốt sambal cay và ngó sen

VEGGIE CORDON BLEU (V) 248

Eggplant slices stuffed with tofu and gouda cheese, egg noodles sautéed
with Thai basil-lemongrass pesto
Cà tím nhồi với đậu phụ và phô mai Gouda, mì trứng xào với sốt pesto sả
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DESSERTS - TRÁNG MIỆNG

CHOCOLATE FONDANT 248

Warm served chocolate fondant with bitter Valrhona chocolate,
raspberry marshmallow and coconut ice cream
Bánh sô cô la fondant với sô cô la Valrhona đắng, kẹo dẻo vị mâm xôi và kem dừa

PARFAIT 248

Parfait with green tea and cashew nut crunch, honey biscuit,
tropical fruit pearls, Vietnamese coffee
Bánh Parfait với trà xanh, hạt điều nghiền, bánh quy mật ong,
viên trái cây, cà phê Việt Nam

ICE CREAM DOME    248

Coconut and berries ice cream in Pandanus biscuit, flambéed
with Cointreau, tropical fruit pearls
Kem dừa và dâu trên bánh Pandanus, flambé với rượu mùi Cointreau, viên trái cây

ALOE VERA 248

Lemongrass infused crystal jelly, aloe-vera cubes, mango cubes and lime sorbet
Thạch hương sả, viên lô hội, viên xoài và kem đá chanh




