
MENU SET ĂN TRƯA 

(Khách Hàng Lựa Chọn 02 Món Khai Vị Và 02 Món Chính) 

TO START – MÓN KHAI VỊ  

Choice of / Lựa chọn 

Mushroom Truffle Arrancini  

Cơm viên kiểu Ý nhồi nấm Truffle, nấm rừng Porcini và phô mai 

Wild porcini mushroom, truffle paste, mozzarella, truffle aioli 

Crispy Cuttle Fish Nori Dust Wasabi Aioli  

Mực chiên giòn phủ bột rong biển, xốt mù tạt Nhật 

Breadcrumb, nori powder, wasabi garlic mayo 

Mediterranean Style Cous Cous Salad  

Sa-lát Đia Trung Hải, hạt cous cous, trái bơ, dâu tây, dưa leo, bắp, xốt mật ong mù tạt 

Avocado, strawberry, cucumber, corn, garden salad, honey mustard dressing 

Caesar Salad  

Sa-lát hoàng đế La Mã, thịt heo muối, phô mai Parmesan, cá trống, bánh mì nướng 

Romaine, bacon, parmesan, anchovy, crouton 

Cured Beef Salad  

Gỏi bò bóp thấu, dưa leo, cà rốt, chuối xanh, khế, hành tây, ngò gai, húng quế 

Cucumber, carrot, green young banana, star fruit, saw leaf, basil, chili 

MAIN COURSES – MÓN CHÍNH  

Choice of / Lựa chọn 

Pasta Your Way  

Mỳ Ý tự chọn, xốt thịt bò bằm, xốt kem trứng, xốt cà chua cay hoặc xào với dầu olive và ớt 

Penne, fettuccini or spaghetti with Bolognese, Carbonara, Arabiatta or Aglio olio 

Pan-seared Sustainable Sea Bass  

Cá chẽm file áp chảo, rau cải chân vịt, sốt rau xanh 

Sautéed spinach, green herb cream sauce 

Bibimbap  

Cơm Hàn Quốc với thịt heo xay, cải chân vịt, giá đỗ, nấm, bí ngòi, trứng chiên, sốt ớt 



Minced pork, spinach, beansprout, mushroom, zucchini, sunny egg, sesame seed, chili sauce 

Spicy Salmon Poke Bowl  

Cơm Nhật cá hồi tươi, đậu, bơ, dưa muối, rong biển, bắp cải tím, xốt cay 

Japanese rice, beans, avocado, pickled cucumber, seaweed, carrot, purple cabbage 

Hainanese Chicken Rice  

Cơm gà Hải Nam 

Steamed chicken, bok-choy, cabbage tofu broth 

Malaysian Chicken Rendang  

Gà hầm kiểu Malaysia, dừa bào, quế, bạch đậu khấu, đường thốt nốt 

Coconut shredded, cinnamon, cardamom, palm sugar 

 


