
     Cookbook Trio
     Savory of  Vietnamese apertizers: Pomelo salad, shrimp sugar cane, hand roll 
     Hương vị ẩm thực Việt Nam: Gỏi bưởi, chạo tôm, gỏi cuốn 
     Dalat Vegetable Salad
     Market fresh, crunchy vegetables drizzled with olive oil and rice vinegar  
     accompanied with cucumber jelly       
     Sa lát rau củ đà lạt và thạch dưa leo 
     Caesar Salad
     Dalat romaine lettuce, garlic croutons, crispy pancetta, parmesan and  
     creamy Caesar dressing 

*Add grilled chicken breast or smoked salmon – 50
     Sa lát trộn kiểu mêxicô gồm rau diếp đà lạt, bánh mì tỏi,  
     dăm bông ý, phô mai parmesan và sốt kem caesar  
     Lựa chọn thêm : ức gà nướng hoặc cá hồi xông khói - 50  
     Caprese Salad
     Tasty ripe tomato, buffalo mozzarella, grilled eggplant, prosciutto served  
     on toasted garlic loaf   
     Sa lát cà chua, phô mai kiểu Pháp   
     Tuna Gravlax
    Marinated tuna accompanied with Asian condiments, cucumber and nori jelly 

     Cá ngừ tẩm gia vị kiểu châu á, dùng kèm thạch dưa leo 
     Deep Fried Crunchy Escargots
     A creamy blend of butter, ham, herbs and escargots, crumbed and deep fried 
     Ốc bươu pháp tẩm bột chiên
     Fresh Spring Roll
     Filled with treasure island smoked salmon 
     Gỏi cuốn cá hồi xông khói  
     Filled with treasure island smoked salmon and caviar  
     Gỏi cuốn cá hồi xông khói và trứng cá tầm      
     Succulent Australian Beef in Betel Leaf  
     Thịt bò Úc thượng hạng cuốn lá lốt nướng
     Sugar Cane Shrimps
     Grilled shrimp and seafood paste wrapped on a sweet stick of sugar cane  
     Hải sản và tôm xay nhuyễn bọc mía nướng 
     Prawn and Pomelo Salad
     Fresh pomelo and grilled prawns mixed with a tangy Vietnamese dressing  
     Gỏi bưởi với tôm sú dùng kèm nước sốt kiểu Việt Nam 
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     Green Mint Velouté
     Sourced locally from Dalat, served with cromesquis  
     Súp rau củ Đà Lạt    
     Creamy Lobster Bisque 
     Lobster dim sum, foam morel cream  
     Súp tôm hùm 

     Traditional Vietnamese Beef Pho
     Rice noodle soup with beef served with fresh Vietnamese herbs  
     Phở bò truyền thống của Việt Nam, dùng kèm rau thơm 
     Traditional Vietnamese Chicken Pho 
     Rice noodle soup with chicken served with fresh Vietnamese herbs 
     Phở gà truyền thống của Việt Nam, dùng kèm rau thơm
     Bun Ca Nha Trang
     Nha Trang style vermicelli noodle and fish soup sweetened with  
     pineapple and tomato  
     Bún cá Nha Trang 

     Beef Satay
     Beef marinated in delicious spices, accompanied with a creamy red  
     Thai curry coconut dip and steamed rice  
     Bò xiên que kiểu Thái   
     Traditional Hainan Chicken 
     Poached chicken breast and thigh, served with fragrant ginger infused  
     rice and chicken broth  
     Cơm gà Hải Nam 

     Twice Cooked Chicken
     Succulent chicken poached until tender then gently pan fried, lemon 
     grass, chili, served with steamed rice   
     Gà xào sả ớt dùng kèm với cơm trắng 
     Black Sea Bass in Clay Pot 
     Vietnamese caramelized black sea bass served in a traditional clay pot  
     Cá Chẽm kho tộ
     Vietnamese Sweet Crab
     Flavored with tamarind, chili, Thai basil and garlic served with steamed rice  
     Cua rang me 
     Australian Barramundi Fillet
     Steamed with ginger, scallions and soy served with steamed rice  
     Cá Chẽm hấp xì dầu    
     Sweet and Sour Shrimp Soup 
     The perfect combination of sweet, spicy and sour served with steamed rice 
     Canh chua tôm 

     Lobster Fried Rice
     Juicy lobster medallions stir fried with local Nha Trang 'hoary' basil 
     Cơm chiên tôm hùm 
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BURGER AND SANDWICH BAR
BÁNH MÌ BURGER AND SANDWICH

     Wagyu Beef Burger
     A juicy Wagyu beef hamburger basted with hickory barbecue sauce,  
     topped with caramelized onions, cheddar cheese, seasoned bacon,  
     crisp lettuce and tomato sauce 
     Bơ gơ bò Wagyu dùng kèm phô mai cheddar, thịt heo xông khói,   
     sa lát và tương cà      
     Classic Burger 
     A lightly seasoned Wagyu beef hamburger, cooked to order topped  
     with lettuce, tomato and red onion.   

*Add cheddar or bacon - 25
     Bơ gơ bò Wagyu truyền thống với sự lựa chọn

*Thêm phô mai cheddar hoặc thịt heo xông khói - 25   
     Mediterranean Veggie Burger 
     Our tasty grilled vegetable patty is topped with grilled Portobello  
     mushroom, zucchini, yellow squash and roasted red pepper.  
     Served with mayonnaise, lettuce tomato and grilled onions  
     Bơ gơ rau củ được phục vụ với nấm portobello nướng,  
     bí ngòi, ớt chuông đỏ đút lò dùng kèm sốt mayonnaise,  
     rau diếp và hành tây nướng 
     Steak Sandwich 
     A juicy rib eye steak, piled high with fresh tomato, crispy lettuce,  
     caramelized onion, garlic aioli and mustard  
     Bánh mì bò Úc nướng, ăn kèm cà chua tươi, rau diếp,        
     hành tây nấu đường và mù tạt      
     The Classic Club
     Triple decker toasted with grilled chicken breast, bacon, tomato,  
     egg, lettuce and mayonnaise   
     Bánh mì sandwich kiểu truyền thống với ức gà nướng,        
     thịt heo xông khói, cà chua, trứng, rau diếp và sốt mayonnaise 
     All burgers and sandwiches are served with golden French fries or  
     garden salad  
     Các món bơ gơ và bánh mì sandwich được phục vụ kèm với  
     khoai tây chiên hoặc sa lát rau xanh   
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     Surf and Turf
      A Black Angus beef mignon topped with maître d’hôtel butter, 300g   

     Lobster topped with lemon sauce  

     Thăn bò Úc nướng với tôm hùm sốt bơ chanh  

     Australian Angus Beef Ribeye Boneless Steak (350g)
     Big, juicy and seasoned to perfection, fire-grilled your way, topped with  

     maitre d'hotel  butter       
     350gr Nạc lưng bò Úc nướng sốt bơ maître d’hôtel 

     Black Angus Beef Mignon (220g) 
     Grilled US Black Angus Beef Tenderloin, topped with maître d’hôtel sauce 

     220gr Thăn nội bò nướng lửa than sốt bơ maître d’hôtel 

     Nha Trang Lobster (600g)
     Lobster grilled to perfection and topped with lemon butter sauce 

     Tôm hùm Nha Trang nướng sốt bơ chanh    
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     Pork Ribs (350g)
     Grilled pork ribs, topped with hickory barbecue sauce  

     350 gr Sườn Heo Nướng Sốt BBQ

     Fresh Salmon Steak (230g) 
     Grilled medium rare (or to your liking), drizzled with sweet and spicy  

     barbecue sauce and topped with maître d’hôtel butter  
     230gr Cá Hồi phi lê Nướng Sốt BBQ và phủ Bơ maître d’hôtel

     Barbecue Chicken
     Half chicken basted with our hickory barbecue sauce, roasted until 

     juicy and tender  

     Gà Nướng Sốt BBQ
Australian Lamb Cutlets         
Sườn cừu Úc   

All grill items are served with your choice of 1 side order and 1 sauce          
Các món nướng được phục vụ miễn phí với 1 món ăn kèm và 1 loại sốt

wSIDES ALL SIDE / CÁC MÓN ĂN KÈMw

     Oven baked mashed  
     potato cakes
     Bánh khoai tây đút lò

French thin fried potatoes       
with hollandaise sauces      
Khoai tây chiên

     Garlic smashed potato
     Khoai tây nghiền với tỏi 

Sautéed zucchini and 
cherry tomatoes  
Bí ngòi và cà chua bi xào  

     Grilled cilantro, lime and  
     paprika corn on the cob
     Bắp nướng

     Green salad with   
     truffle dressing
     Sa lát rau xanh sốt nấm

     Buttered mixed vegetables  
     from Dalat   
     Rau củ Đà Lạt xào bơ 

     Additional side - 100 per side 

     Cracked peppercorn
     Sốt tiêu

Cabernet and shallot jus 
Sốt hành

     Forest mushroom 
     Sốt nấm rừng     
     Additional sauce - 50 per sauce 

     Crustacean
     Sốt hải sản

     Béarnaise
     Sốt bơ trứng

     Bleu cheese cream 
     Sốt phô mai

wSAUCES / SỐTw

     Tagliatelle Alfredo
     A simply delicious blend of parmesan cheese, butter, roasted garlic and  
     red peppers   
     Mì Ý xào bơ tỏi 

     Penne Arrabiata
     Tossed in tomato sauce, chili oil, parsley, served with a side of garlic toast  
     Mì Ý sốt cà  

     Spaghetti Meatballs
     Beef meatballs tossed in homemade tomato sauce, finished with  
     mozzarella and parmesan cheese  
     Mì Ý sốt thịt bò viên  

     Chicken Parmesan Casserole
     Crispy chicken, baked with tangy marinara sauce and melted cheese  
     Thịt gà chiên bỏ lò sốt cà   
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     Italian Carbonara
     Spaghetti delicately tossed with pancetta, egg yolk and parmesan cheese  
      Mì Ý sốt kem trứng với thịt xông khói và phô mai parmesan

      Lasagna Roll Up
     Pasta with blue swimmer crab, mushroom velouté and sauté chanterelles  
      Mì ý cuộn thịt cua 

     Design Your Own Pizza   
     Select 4 items : Prawns, scallops, fish, calamari, tomato, pepperoni,  
     Parma ham, ham, goats cheese, blue cheese, black olives, capsicum, artichoke 
     Additional item – 25 / item  
     Pizza tự chọn 
     Vui lòng chọn 4 món : Tôm, sò điệp, cá, mực, cà chua, xúc xích, thịt  
     heo xông khói, phô mai dê, phô mai xanh, ô liu đen, ớt chuông  
     và atisô  
     Thêm 1 thành phan – 25 / thành phan      

      Served with a base of tomato sauce and topped with  
      mozzarella cheese 
      Được phục vụ với đế bánh phết sốt cà chua và   
      phủ phô mai mozzarella 
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