
THỨC UỐNG

Ba chỉ hun khói

Xúc xích heo hoặc gà

Nấm xào

Bánh khoai tây chiên

Cà chua nướng cỏ xạ hương

MÓN VIỆT MÓN ĂN KÈMMÓN ÂU

THỰC ĐƠN ĂN SÁNG

Bữa sáng của quý khách sẽ được phục vụ miễn phí phần trái cây các loại theo mùa, các loại bánh mì & bánh ngọt và sữa chua đặc biệt.
Mời quý khách lựa chọn thêm hai món trong các món điểm tâm trong thực đơn bên dưới

Ngũ cốc
Xà lách trái cây, sữa chua, ngũ cốc tự làm, hạt hỗn hợp

Xà lách
Rau diếp trộn, măng tây, cà chua bi, dưa leo, phô mai mozzarella, 
xốt hạt anh túc

Thịt nguội phô mai
Các loại phô mai & thịt nguội, rau củ ngâm chua, mứt thơm chua cay

Cá hồi xông khói
Bánh nướng hương chanh, cá hồi xông khói, kem phô mai thì là, xà 
lách rocket

Trứng các loại
Sự lựa chọn: trứng chiên 1 mặt | trứng chiên 2 mặt | trứng cuộn với 
thịt nguội và phô mai | trứng khuấy | trứng luộc.
Được phục vụ kèm với thịt ba rọi muối, xúc xích, bánh khoai tây, cà 
chua đút lò

Trứng benedict
Sự lựa chọn: thịt nguội hoặc cá hồi xông khói,
Trứng chần, bánh muffin nướng, xốt bơ trứng

Bánh chuối nướng
Bánh mì tẩm rượu Morgan dark rum, xốt chuối caramel, dừa bào 
sợi, bạc hà

Các loại cà phê (đá hoặc nóng)
Cà phê sữa
Cà phê đen
Café latte | espresso | cappuccino | 
Americano | hot chocolate | cold chocolate

Các loại trà (đá hoặc nóng)
English breakfast | earl grey tea | green tea | fresh ginger tea

Nước ép trái cây
Nước cam tươi
Nước chanh tươi
Nước chanh dây 
Nước ép dưa hấu

Nước trái cây hộp
Nước thơm
Nước ổi ép
Nước táo

Nước uống thanh lọc
Cần tây, chanh dây & mật ong | Nước chanh gừng & sả

Sinh Tố Trong Ngày
Vui lòng hỏi nhân viên phục vụ

Phở
Sự lựa chọn thịt bò hoặc thịt gà
Nước hầm xương, hành lá, rau mùi, phở tươi (giá đỗ, phục vụ kèm 
tương ớt và xốt đậu lên men)

Bún thịt nướng
Thịt heo ướp gia vị cay, bún tươi, rau mùi, dưa chuột, rau củ ngâm 
chua, chả giò, tôm nướng, mỡ hành, đậu phộng rang, nước mắm ớt

Bánh mì bò kho
Bắp bò hầm với sả, quế, cà rốt ăn kèm với bánh mì baguettes

Bánh xèo
Bánh xèo nhân tôm, thịt, mực, nấm, giá đỗ, hẹ ăn kèm với rau thơm 
và nước chấm chua ngọt

Bánh ướt
Bánh ướt thịt, nấm, chả lụa, chà bông tôm, nước chấm chua ngọt

Mì xào
Mì, trứng, súp lơ, bắp cải, cải thìa, cà rốt, nấm, hành tây, nước tương

Cháo
Cháo thịt gà, dưa cải ngâm chua, trứng vịt muối, tỏi phi          
Hoặc
Cháo tôm & mực, nấm rơm, gừng, lá tía tô, ngò, hành phi



BEVERAGES

Bacon

Pork or chicken sausage

Sautéed mushroom

Hash brown

Baked tomato with thyme

VIETNAMESE SIDE ORDERWESTERN FOOD

BREAKFAST MENU

All breakfast will be served assortment of freshly baked pastry, butter, jam of the day, fruits platter and yogurt.
 Please choose two main dishes of the following

Fruit granola
Diced fruits salad, yoghurt, homemade granola, mixed seeds

Breakfast salad
Mixed lettuces, asparagus, cherry tomatoes, cucumber, fresh mozzarella 
cheese, poppy seeds dressing

Cold cuts & cheese platter
Selection of artisan cheese and cold cuts, pickles vegetables, 
pineapple chutney

Smoked salmon
Lemon pancake, smoked salmon, dill cream cheese, rocket salad

Eggs any style
Your choice of: sunny side up | over easy | omelet with ham & cheese 
| scrambled | boiled
Served with bacon, sausages, hash browns, baked tomatoes

Eggs benedict
Your choice of ham or smoked salmon,
Poached eggs, toasted English muffin, hollandaise sauce

Banana toast
Morgan dark rum dipped toast, caramelized banana, coconut flakes, 
mint

Selection of coffee (iced or hot)
White Vietnamese coffee
Black Vietnamese coffee
Café latte | espresso | cappuccino |
Americano | hot chocolate | cold chocolate

Selection of tea (iced or hot)
English breakfast | earl grey tea | green tea | fresh ginger tea

Fresh fruit juices
Orange juice | lime juice | passion fruit | watermelon

Chilled juices
Pineapple juice | guava | apple juice

Detox juice
Celery, passion and honey | home-made lemonade

Smoothies of the day
Please ask your serve

Rice noodles soup
Your choice of: beef or chicken
Aromatic bone broth, scallions, corianders, fresh rice noodles, bean
sprouts served with chili & fermented bean sauce

Fresh vermicelli with grilled pork
Char-grilled marinated pork, fresh rice vermicelli, local herbs, cucumber, 
pickled vegetables, crispy spring rolls, grilled prawns, scallions sauce, 
toasted peanuts, chili fish dipping sauce

Beef stewed with baguette
Cinnamon & lemongrass scented, stewed beef muscles served with 
mini baguette

Pancakes
Vietnamese pancake with filled prawns, pork, squids, mushrooms, 
bean sprouts, chives served with herbs salad and dipping sauce

Fresh rice paper
Fresh rice paper filled minced pork and mushrooms, Vietnamese 
pork ham, shrimp floss, dipping sauce

Wok fried yellow egg noodles
Egg noodles, broccoli, cabbage, bok choy, carrots, fresh mushrooms, 
onion, soy sauce

Congee
Chicken, pickled mustard green, salted duck eggs, fried garlic
Or
Prawns & squids, straw mushrooms, ginger, perilla leaves, coriander, 
crispy shallot


