
APPETIZERS / KHAI VỊ

MAIN COURSES / MÓN ĂN CHÍNH

Char grilled ciabatta bread topped with Dalat heirloom tomato, Mascarpone 
cheese, Black Forest ham and artichoke with Ha Giang walnut virgin oil (Northern 
Vietnam province) 
Bánh mì ciabatta nướng than phủ cà chua Đà Lạt, phô mai marscapone, dăm 
bông Black Forest và hoa atisô ngâm dầu với dầu hạt óc chó Hà Giang  nguyên 
chất (Bắc Bộ) 

Beef Carpaccio with Emmental cheese soufflé radish salad dressed with Binh 
Phuoc cashew nut oil (Southeast Vietnam province)
Bò tươi Carpaccio với phô mai Emmental, bánh trứng phô mai Emmental nướng,
xà lách  củ cải phủ dầu hạt điều Bình Phước (Đông Nam Bộ) 

Atlantic home smoked salmon with Gia Laï Highlands musk white pepper (Center 
Vietnam Province) horseradish sour cream, pickled cucumber and melba toast
Cá hồi xông khói Đại Tây Dương kèm sốt kem chua, cải ngựa vị tiêu trắng Gia Lai 
(Tây Nguyên), dưa chuột muối chua và bánh mì nướng melba

Nha Trang calamari fried with Khanh Hoa Doc Let salt (South West Vietnam 
province) and Ha Giang and Thanh Hoa wild pepper (North and North 
Central Coast Vietnam Provinces) 
Mực ống nướng muối tiêu Dốc Lết kiểu Nha Trang (Tây Nam Bộ) với tiêu 
rừng Hà Giang và Thanh Hóa (miền Bắc và Bắc Trung Bộ)

Son Tinh Liquor recommendation for appetizers:

Rượu Sơn Tinh Chanh Leo
Zesty sourness with a smooth fruity aftertaste 

or
Rượu Sơn Tinh Mận Đỏ 

Sweet and delectable with a wonderfully smooth finish of tart red plums

All prices are in thousand of VND and subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá được niêm yết theo đơn vị tiền Việt, chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

Roast duck with orange and Lang Son fresh star anise (North Vietnam Province) 
sauce, asparagus and Dauphinoise potato
Vịt quay sốt cam và hoa hồi tươi Lạng Sơn (Bắc Bộ) dùng kèm măng tây, khoai tây 
Dauphinoise

Australian beef tenderloin with Kien Giang Phu Quoc black pepper sauce 
(South Vietnam Province), croquette potato and heirloom carrot
Thăn nội bò Úc nướng với sốt tiêu đen Phú Quốc, Kiên Giang (Nam Bộ), khoai tây 
chiên và cà rốt vườn 

Stir fried chicken breast with onion and bell pepper in a Kien Giang  Phu 
Quoc pepper sauce (South Vietnam Province), with Gia Lai Highlands wild 
and musk white pepper (Center Vietnam Province)
Ức gà xào hành tây, ớt chuông với sốt tiêu Phú Quốc (Nam Bộ),
cải ngựa vị tiêu rừng trắng Gia Lai (Tây Nguyên) 

Sunset in Lao Chai

Black Thai

Best Friends

An Phuoc

Mu Cang Chai

Tranquility



MAIN COURSES / MÓN ĂN CHÍNH

DESSERTS/ TRÁNG MIỆNG
Fresh strawberries flambés with Ha Giang and Thanh Hoa wild pepper (North 
and North Central Coast Vietnam Provinces) vanilla ice cream
Sốt dâu tây tươi đốt lửa kèm kem vani lạnh vị tiêu rừng Hà Giang (Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ )

Lang Son fresh star anise (North Vietnam Province) crème caramel Chantilly 
cream and Dalat berries
Kem flan hương hoa hồi tươi Lạng Sơn (Bắc Bộ) dùng kèm kem trứng Chantilly và 
dâu đỏ Đà Lạt

Đà Lạt Highland coffee ice cream with Native honey biscuit
Kem cà phê vùng Tây Nguyên dùng kèm bánh quy mật ong thiên nhiên

Crepes in orange sauce, Cointreau and Ha Giang minorities spice (North Vietnam 
Province) served with vanilla bean ice cream
Bánh kép sốt cam, rượu Cointreau và đa tiểu vị Hà Giang (Bắc Bộ) dùng kèm kem 
vani và đậu

Braised pineapple with lemon grass and Kien Giang Phu Quoc black pepper (South 
Vietnam Province) sorbet candied black olive
Dứa om dùng kèm kem xốp lạnh vị tiêu đen hương sả Phú Quốc, Kiên Giang (Nam 
Bộ) và oliu đen tẩm đường

Son Tinh Liquor recommendation for desserts:

Rượu Sơn Tinh Nếp Cẩm 
A fine balance of natural sweetness and acidity; remarkably complex flavour of 

vinified red sticky rice

Pan fried grouper fillet lemon Ha Giang minorities spice sauce (North Vietnam 
Province) with hand cut fries and Dalat garden salad
Phi lê cá mú rán sốt chanh, đa tiểu vị Hà Giang (Bắc Bộ) dùng kèm khoai tây chiên 
và sà lát rau xanh Đà Lạt 

Son Tinh Liquor recommendation for main courses:

Rượu Sơn Tinh Mộc Sa Pa 
Sơn Tinh Mộc Sa Pa has a balanced character with notes of rice straw and dried 

plums; hints of smoked cinnamon in the aftertaste
or

Rượu Sơn Tinh Mỹ Tửu 
Sơn Tinh Mỹ Tửu is slightly sweet with a long aftertaste of dry autumn

leaves and ripe fruits
or

Rượu Sơn Tinh Bạch Sâm 
Sơn Tinh Bạch Sâm is a warming and stimulating drink with an earthy taste and 

zesty kick. It is slightly sweet with the smoky hint of sun-dried fruits.  Sơn Tinh uses 
the finest 6-year old Korean White Ginseng  

Tra Que Village

Natural Umbrella

Black Lolo

Rainbow

Tam Nhu

Purple Hands

All prices are in thousand of VND and subject to 10% VAT and 5% service charge
Giá được niêm yết theo đơn vị tiền Việt, chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ


