gỏi tôm sú nướng mắm nhĩ
dùng với đu đủ xanh mắm tép

115

bánh bèo 2 lớp: tôm rim thịt và ức vịt
pháp nướng da giòn

145

gỏi xoài sò huyết cồ
dùng với mắm me hương vị thái

175

phở cuộn bò úc nướng tiêu rừng và
tôm nướng lá chanh

115

gỏi rong sụn dùng với
giò heo muối chua và mắm sả tắc

105

chạo bò cuộn bánh hỏi dùng với
măng tây chua và mắm đậu phộng

105

gân bò hầm mắm ruốc, bắp bò ngâm
mắm sả dùng với bánh mì nướng tỏi
đen

165

bánh phở kẹp bò úc nướng sốt ngò
gai

145

chả giò tam giác nhân tôm thịt

125

gỏi đùi vịt nướng mắm tôm dùng với
măng tây tươi, củ hủ dừa và sốt xí
muội
gỏi bắp bò ninh nước mắm dùng với
kimchi, củ sen ngâm và sốt mắm mè
bánh xèo 3 loại nhân: nấm nướng củ
hủ dừa, vịt nướng mắm sả và tôm - ức
vịt pháp sốt x.o

115

105

165

Giá trên được tính trên đơn vị '000' Việt Nam Đồng & chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

bánh khọt heo nướng tiêu rừng
và sốt húng quế

95

giò heo nấu nấm bak kut teh kiểu
singapore

115

phở bắp, nạm dùng với tủy bò đút lò

95

cá ngừ nướng muối tôm dùng với cà tím
sốt thịt

165

mì quảng gà tam kỳ

95

cơm chiên cá hồi cải chua

hủ tiếu nam vang

95

155

cơm hải sản nướng đút lò sả ớt

sườn quay mắm tôm
dùng với cơm nắm muối mè

115

115

sườn cừu nướng chao đỏ
dùng với cơm cuộn kim chi

185

gà pháp bó xôi chiên dùng với pate
gà, chà bông và rau củ muối chua

115

gà tam kỳ ba món - hấp lá chanh, gỏi gà
xé phay, trứng non cháy tỏi dùng với xôi
xéo hành phi

255

bánh mì việt nam dùng với trứng chiên,
xíu mại tôm, chà bông, pate và rau củ
muối chua

95

cơm trắng

45

yogurt trái cây

35

salad búp đà lạt trộn dầu giấm
dùng với trứng luộc

45

chuối nếp nướng nước cốt dừa

35

chè thái

rau muống bóp xổi thịt bò

65

45

chè khúc bạch

55

dừa tươi, nước ép chanh, cam, dưa hấu,
thơm, chanh dây

45

espresso, americano, cappucino, latte,
cà phê đen, cà phê sữa

45

hồng trà và trà mật ong sả

55

Giá trên được tính trên đơn vị '000' Việt Nam Đồng & chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

grilled prawns with ﬁsh sauce,
green papaya and shrimp salad

115

green mango salad with big blood
cockle and thai ﬁsh sauce

175

salted pork leg with seaweed salad
and lemongrass ﬁsh sauce.

105

grilled duck leg with prawn sauce,
asparagus, plum dressing

115

vietnamese rice lasagna with pork,
shrimp and conﬁt duck breast, served
with ﬁsh sauce

145

rolled up "pho" with grilled pepper
beef, and shrimp in lemon leaf

115

beef stick with rice noodle, asparagus
and peanut ﬁsh sauce dressing

105

165

beef shank in ﬁsh sauce, kimchi, lotus
root, sesame ﬁsh sauce

105

beef board ( beef tendon in ﬁsh sauce,
beef shank in lemongrass ﬁsh sauce,
black garlic bread )

vietnamese pancake with lemongrass
duck breast, grilled mushroom, x.o
meat and shrimp

165

“pho” burger with grilled beef and
basil sauce

145

sohy signature triangular spring roll

125

Giá trên được tính trên đơn vị '000' Việt Nam Đồng & chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT

vietnamese rice cake with grilled pork
and thai basil pesto sauce

95

pork leg bak kut teh

115
165

vietnamese beef noodle soup

95

baked tuna with shrimp salt
with grilled eggplant

vietnamese chicken noodle " quang
nam " style

95

salmon fried rice and salted cabbage

155
115

"nam vang" rice noodle soup with
pork and shrimp

95

baked rice with grilled scallop, shrimp
chilli lemongrass

roasted pork rib with steamed rice
and sesame salt

115

grilled rack of lamb with chao sauce
and kimchi rice

185

crispy coquelet in sticky rice,
chicken pate and vietnamese pickle

115

chicken combo ( steamed lemon chicken, onion chicken salad, garlic eggs,
sticky rice )

255

vietnamese bread board ( bread, fried
eggs, vietnamese shrimp meatball, pate,
pickle )

95

All prices are quoted in '000' of Vietnam Dong and exclusive of 5% service charge and 10% VAT.

steamed rice

45

yogurt pudding and jelly

35

lettuce salad with boiled eggs

45

grilled banana wrapped with sticky rice
and coconut milk sauce

35

morning glory salad with tender beef

65

thai sweet soup
vietnamese pana cotta
coconut, lime, orange, watermelon,
pineapple, passion fruit juices
espresso, americano, cappucino, latte,
vietnamese black coffee, vietnamese
white coffee

All prices are quoted in '000' of Vietnam Dong and exclusive of 5% service charge and 10% VAT.

black tea & lemongrass tea infusion with
honey

45
55
45

45

55

