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BỮA SÁNG & BRUNCH

Món chay

N
g
ọ
t

 GRANOBOWL

sữa chua nhà làm & ngũ cốc granola, trái cây 
theo mùa, chuối caramel, mứt đại hoàng và mâm xôi

 SWEET PANCAKES

kem đánh phô mai ricotta, trái cây theo mùa, mật ong

 FRENCH TOAST

bánh brioche, kem vani rượu Bourbon, mứt calamansi

150

120

120

Giá trên menu chưa
bao gồm 10% VAT

SAVORY PANCAKES

trứng ốp la, thịt xông khói nhà làm, 
bơ rượu Bourbon, si rô lá phong

món thêm:
trứng nấu theo yêu cầu +20 / thịt xông khói nhà làm +60
/ Speck +80 / cá hồi muối gravlax +80    

bơ cắt lát, phô mai ricotta đánh, cà chua nướng, 
sốt ớt salsa macha

  AVOCA-DOUGH

BREKKIE BAD

bánh mì brioche, trứng ốp la, 80g thịt xông khói 
cắt miếng dày, sốt mayo chanh, rau chân vịt

món thêm:
thịt xông khói nhà làm +60 / Speck +80 / cá hồi muối gravlax +80    

  TRUFFLE BENNY

muffin kiều mạch, trứng nấu chậm, sốt hollandaise 
- nấm truffle, sốt tapenade nấm, rau bina

180

120

200

160

M
ặ
n



MÓN ĂN CHUNG

cà tím dùng chung với sữa chua tahini 
và sa tế tứ xuyên

 GRILLED EGGPLANT

MIXED BOARD

thịt nguội và phô mai tuyển chọn hàng tháng,
pate heo nhà làm, phục vụ kèm bánh mì lên men

160

 

POTIMARRON GNOCCHI

sốt bơ lá xô thơm, nấm trắng bào

120

FRENCH ONION & 
CHEESE TARTINE

bánh mì lên men, bọt Parmesan,
hạt mù tạt, hành lá

100

bánh mì lên men dùng với cà chua nướng, sốt aioli
hun khói, rau rocket và hành tím

  TOMATO BRUSCHETTA TARTINE 90

500

OCTOPUS

sốt pesto rosso, khoai tây bi nghiền, 
sốt aoili hun khói, nấm đông cô

360

LECHE DE TIGRE CEVICHE

cá hồng ủ khô phục vụ chung với sốt cà chua
kiểu leche de tigre và đậu Hà Lan nướng

120

Giá trên menu chưa
bao gồm 10% VAT Món chay



 HUMMUS BOWL

trứng nấu chậm, rau củ nướng, đại mạch, dukkah

SEABASS

dầu hào, đậu Hà Lan tươi, purée đậu Hà Lan

 TRUFFLE PICI

mì pici nhà làm, nấm truffle bào, sốt bơ nấm truffle

BEEF SHORT-RIB

bò hầm 8 tiếng, sốt vang đỏ, sốt ngô polenta, 
cà rốt non

MÓN CHÍNH

 ASPARAGUS RISOTTO

purée xà lách, nước sốt hành tây, dầu rau mùi tây

160

120

160

300

300

Giá trên menu chưa
bao gồm 10% VAT Món chay



ON THE GRILL
DUCK MAGRET

300g ức vịt, sốt cà rốt & cam nghiền, bưởi, nấm hương

ROASTED CHICKEN LEG 

sốt nấm, khoai tây nghiền hun khói

380

180

CRIPSY PORK BELLY

Sốt đậu gà Gochujang, táo, rau cải xoong

280

STEAK FRITES

220g thăn ngoại bò ăn cỏ Úc ủ khô, ăn kèm với 
nước sốt tùy chọn, khoai tây chiên và rau trộn

590

TOMAHAWK [phần 100 grams]

bít tết thăn ngoại có xương bò ăn cỏ Úc, phục vụ kèm 2 loại 
nước sốt tự chọn và 2 phần ăn kèm hoặc rau xanh

     

        

chọn nước sốt:
nấm / tiêu / phô mai xanh

[Vui lòng hỏi phục vụ về khẩu phần Tomahawk vì số lượng có thể
 thay đổi từ 600gram đến 1,2kg]  

250

Giá trên menu chưa
bao gồm 10% VAT Món chay



Món chay

  HAND-CUT FRIES

khoai tây chiên giòn sợi dày

  RATATOUILLE

rau củ vùng Provencal nấu chậm

    

60

80

    KALE SALAD
táo đỏ, bí ngô, sốt si rô lá phong & dấm đen balsamic

120

  SMOKED MASHED POTATO

khoai tây nghiền với bơ xạ hương xông khói

90

MÓN ĂN KÈM & RAU

Giá trên menu chưa
bao gồm 10% VAT



30

90

Giá trên menu chưa
bao gồm 10% VAT Món chay

MÓN TRÁNG MIỆNG

 

COOKIES

TIRAMISÚ AU CHOCOLAT

bánh lady fingers nhúng espresso, 
kem phô mai mascarpone, cacao 

60

60

50
HOMEMADE ICE CREAM
Chanh & dầu olive
Vanilla
Hạt dẻ cười

120BABA AU RHUM

bánh bông lan nhúng rượu Rum, kem phô mai Mascarpone

140PROVENCE LEMON TART

bánh chanh, kem chanh - dầu oliu, sốt chanh vàng, 
bánh trứng meringue kiểu Ý, bánh quy sablé

100CHEESE CAKE

vỏ bánh lúa mạch đen, sốt quả mâm xôi


