FOOD ON THE BOARD

SNACKS

dành cho 2 người — for 2 persons

Đậu phộng rang muối
Salted peanuts
Khoai môn chiên ngũ vị
Crispy Taro with ﬁve spice ﬂavour
Da gà rang muối Hồng Kong
Crispy chicken skin in Hong Kong salt chilli
Khoai tây lắc phô mai
French fries shake with cheese powder
Sụn gà rang lá chanh
Salted roasted chicken cartilage with lemon leaves

40,000
45,000
60,000
60,000
89,000

SALADS

Thịt nguội và phô mai
Cold cut & cheese

180,000

Thịt nướng (xúc xích xông khói, bò nướng, gà nướng)
Meat Lover (grilled smoked sausage , grilled beef and grilled chicken ﬁllet)

220,000

Hải sản (tôm, mực, vẹm xanh)
Vitamin Sea (Tiger prawn, calamari, green mussell)

220,000

FROM THE GLUTEN
Bánh mì gà nướng, thịt heo xông khói và trứng
Club sandwich

125,000
120,000

Xà lách măng tây cá hồi
Salmon asparagus salad

125,000

Mì Ý hải sản
Spaghetti seafood

125,000

Mì Ý xốt kem trứng phô mai
Spaghetti Carbonara

95,000

Gỏi Thái ngũ sắc
Thai pork salad with spicy sauce

Mì Ý bò bằm
Spaghetti Bolognaise

95,000

STARTERS
Vẹm xanh đút lò
Baked green mussels with morney sauce

150,000

Viên cá hồi thịt cua
Salmon crab ball

120,000

Cánh gà rút xương xốt bơ
Boneless chicken wings with chilli butter

110,000

Bò nướng sả cây
Grilled beef skewer on lemon grass
Mực chiên tẩm wasabi
Fried squids in marinated with wasabi sauce

MAIN COURSES
Thăn bò Úc nướng với khoai chiên
rau củ và xốt tiêu
Australian rib eye steak with fried and vegie, pepper corn sauce

250,000

240,000

120,000

Cá hồi áp chảo với khoai tây nghiền
và xốt bơ chanh trứng cá đen
Pan shear salmon with mashed potato,
lemon butter sauce and black caviar

140,000

Cơm chiên tôm nướng XO
Fried rice with tiger prawn and XO sauce

130,000

Miến xào thịt cua
Stir fried Vermicelli with crab meat

120,000

Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT
Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT

Cơm chiên Phúc Kiến với đùi vịt xốt tiêu đen
với cải rổ hoàng kim
Fujian fries rice with duck leg in pepper sauce
and golden collard green

139,000

Gỏi cá cờ kiếm kiểu «Ceviche»
dùng kèm khoai môn chiên giòn
Sword ﬁsh Ceviche with crispy taro

169,000

399,000
Sườn cừu nướng hương thảo
dùng kèm xà lách bưởi, đậu co-ve,
xúc xích Chorizo và xốt ớt với cá cơm chanh muối
Grilled lamb chop served with pomelo salad,
green pea, Chorizo and anchovies lemon sauce
Cá ngừ đại dương nguyên khối nướng tái
dùng kèm xà lách trộn giấm đen,
khoai tây nghiền và xốt kem thì là
Grilled ocean tuna steak with mixed green salad,
mashed potato and creamy dill sauce

249,000

DESSERTS
Trái cây dĩa
Tropical fruit

75,000

Kem Mochi cuộn
Mochi ice-cream

80,000

