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LUNCH MENU



APPETIZER - KHAI VỊ
Miang kham 
Betel leaves, dried shrimps, shallots, ginger, chili, peanuts, Thai sweet chili sauce
Lá lốt cuốn tôm khô, hành tím, gừng, ớt, đậu phộng và xốt ớt ngọt thái

Kai & moo satay
Grilled chicken & pork satay served with peanut sauce and grilled bread
Satay gà và heo nướng, xốt đậu phộng và bánh mì nướng

Wrap & roll
Rice paper rolled with roasted pork belly, poached prawns, herbs, peanut dipping sauce
Gỏi cuốn thịt heo, tôm, rau thơm và xốt đậu phộng

Green mustard leaves wrapped pan seared local tuna, pickled vegetables, cucumbers, 
soy dipping sauce
Cá ngừ áp chảo cuốn lá cải, rau muối chua, dưa chuột và nước tương

Nem cua bể
Northern style fried spring rolls, crab meat, minced pork, shrimps, bean sprouts, carrots, 
scallions, glass noodles, dipping fish sauce 
Nem cua tôm thịt, giá đỗ, cà rốt, hành lá, hủ tiếu, nước mắm

Smoked salmon rolls
Smoked salmon, pickled daikon, avocado, lettuce, sesame dipping sauce
Gỏi cuốn cá hồi xông khói, rau ngâm chua, trái bơ, xà lách, xốt mè rang

Hokkaido scallops
Seared Hokkaido scallops, braised fennel, charred asparagus, orange butter sauce
Sò điệp áp chảo, củ hồi hầm, măng tây nướng, xốt bơ cam

150,000

180,000

250,000

250,000

320,000

360,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



SALADS - XÀ LÁCH

SOUPS - SÚP

Baby clams salad
Huế style baby clams salad with lemongrass, onions, peanuts and herbs
Gỏi hến trộn với sả, hành lá, đậu phộng và rau thơm

Heirloom tomatoes salad
Beetroot, goat cheese, lemon dressing, toasted macadamia nuts
Xà lách cà chua và củ dền, phô mai goat, xốt chanh vàng và hạt maca nướng

Yum woon sen talay
Thai salad with glass noodles mixed with prawns, squids, mussels, Thai herbs 
Gỏi hải sản với miến kiểu thái

Caesar salad
Romaine lettuce, croutons, crispy prosciutto, grilled tiger prawns, aged parmesan cheese
Xà lách giòn trộn thịt nguội khô ý sấy, tôm sú nướng và phô mai ý

Roasted tomatoes soup 
Ricotta cheese, olive soil, extra virgin olive oil
Súp cà chua nướng, phô mai tươi và olive sấy

Tom yum goong
Thai hot and sour prawns soup
Súp tôm chua cay kiểu thái

Prawn & crab balls miso
Crunchy prawn and crab balls, wakame, enoki mushrooms, miso broth, scallions 
Súp miso với tôm và thịt cua viên, rong biển giòn, nấm kim châm, hành lá 

200,000

240,000

300,000

320,000

200,000

230,000

230,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



SANDWICHES
All sandwiches will be served with fries or mixed salad

Tất cả cá loại sandwich được phục vụ kèm với khoai tây chiên và xà lách

Banh mi
Your choice of filling:

Grilled marinated pork, caramelized onions, mayonnaise, herbs & pickle vegetables, 

Hoi An chili sauce

Heo nướng, mứt hành, xốt trứng, rau mùi và rau củ muối chua, xốt tương ớt Hoi An 

Or

Pork cha siu, Vietnamese pork ham, chicken liver pate, cucumbers, tomatoes, lettuce, 

fresh herbs & pickled vegetable

Thịt heo xá xíu, chả lụa, pate gan gà, dưa leo, cà chua, rau diếp và rau củ muối chua

Chicken Caesar
Breaded crispy chicken breast, fresh mozzarella, romaine lettuce, tomatoes, Caesar 

sauce, crispy bacons, parmesan chips 

Burger gà tẩm phô mai chiên giòn, phô mai mozzarella tươi, cà chua, xốt caesar, thịt 

xông khói giòn

Wagyu beef burger
Grilled Wagyu beef patty 200gr, melted smoked cheddar cheese, guacamole, crispy 

onions, rocket leaves, poppy seeds bun 

Bánh burger bò Wagyu, phô mai xông khói, trái bơ dầm, hành tây chiên giòn, lá cải hăng

170,000

290,000

490,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



PASTAS - MỲ Ý

RICE & NOODLES - CƠM VÀ MÌ

Maccheroni 
Bolognese ragout, mascarpone cheese, crispy leeks
Nui ý xốt thịt bằm, phô mai kem béo, tỏi tây chiên giòn

Linguine 
Squids, prawns, scallops, crab meat, tomatoes sauce, garlic emulsion, lemon
Mì dẹp ý, mực, tôm, sò, thịt ghẹ, hầm xốt cà chua, kem tỏi, chanh vàng

Spaghetti 
Seared scallops, basil pesto, pine nuts
Mì ống ý xốt húng quế, sò điệp áp chảo, hạt thông nướng

Cơm gà Hội An
Hoi An turmeric chicken rice, crunchy papaya pickled, Hoi an chili sauce 
Cơm gà Hội An, đu đủ giòn, tương ớt

Pad Thai 
Thai style wok fried rice noodles with prawns, egg, tofu in tamarind palm sugar sauce
Hủ tiếu xào tôm và trứng kiểu thái

Chef’s special fried rice 
Long jasmine rice, pork char siu, shrimps, scallops, squids, shredded chicken, cabbage, 
bok choy, crispy wonton skins, lotus seeds, master chili lemongrass sauce, fried egg
Cơm chiên, thịt heo, tôm, sò điệp, mực, gà xé, bắp cải, cải ngọt, hoành thánh chiên giòn, 
hạt sen, xốt sả ớt, trứng chiên

Bún chả
Hà nội style grilled pork patties, garlic chili marinated tiger prawns, fresh vermicelli, herbs, 
fish dipping sauce
Bún chả, tôm sú nướng tỏi ớt, nem rán, rau mùi và nước mắm chấm

300,000

390,000

430,000

190,000

260,000

290,000

300,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



MAIN COURSES - MÓN CHÍNH
Braised pork belly 
Slow cooked pork belly in kimchi and daikon 
Heo hầm kim chi và củ cải

Khao soi kai
Northern Thailand style stewed chicken curry served yellow noodles, pickled vegetables, 
chili oil
Gà nấu cà ri kiểu thái ăn kèm với mì vàng, rau muối chua, dầu ớt

Fragrant fried tiger prawns
Aroma spiced fried tiger prawns, palm sugar scented lemongrass sauce
Tôm chiên vị cay, xốt đường thốt nốt hương sả

Pan fried seabass
Seabass fillet, organic green vegetables, confit tomato vinaigrette, crispy capers, herb oil 
Cá chẽm áp chảo, rau củ non, dầu giấm cà chua hầm, nụ bạch hoa chiên, dầu mùi tây

Salmon teriyaki 
Norwegian salmon fillet 180gr, asparagus, mixed lettuce with ponzu dressing, teriyaki sauce
Cá hồi na-uy áp chảo, măng tây nướng, rau diếp trộn xốt ponzu, xốt teriyaki

Steak au poivre 
Angus striploin steak 200gr, sautéed shimeji mushrooms, creamy peppercorns sauce
Thăn bò angus áp chảo, nấm linh chi xào, xốt tiêu hương rượu cognac

230,000

280,000

350,000

360,000

510,000

680,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



SIDE DISHES  - MÓN ĂN KÈM

DESSERTS  - TRÁNG MIỆNG

French fries
Khoai tây chiên

Garlic rice 
Cơm chiên tỏi

Wok fried eggplant with basil leaves 
Cà tím xào húng quế

Wok fried morning glory with garlic & chili
Rau muống xào tỏi ớt

Mixed green salad, truffle ponzu dressing
Xà lách trộn dầu dấm truffle chanh nhật

Ice creams & sorbets - Kem
Vanilla | forest berry | green tea | macadamia | chocolate| rum & raisin | white chocolate 
& raspberry  
Kem vani | kem sữa chua dâu rừng | kem trà xanh | kem hạt maca | kem sô-cô-la | kem 
rượu rum và nho khô | kem sô-cô-la trắng & phúc bồn tử

Lemon & lime sorbet | mango sorbet
Kem chanh | kem tuyết xoài 

Tropical fruits sweet soup
Mung beans paste, tapioca pearls, assorted diced fruits, fresh coconut milk
Chè trái cây lạnh

Coconut crème brûlée
Compressed pineapple, biscotti 
Bánh kem dừa đốt kiểu pháp

Passion fruit panna cotta
Passion fruit jelly, pistachios crumbled, chocolate chantilly cream
Bánh chanh dây mềm kiểu Ý

Fried ice cream
Crispy fried vanilla ice cream, chocolate sauce, fresh berries, almond flakes
Kem chiên giò, xốt sô-cô-la, dâu tươi, hạnh nhân nướng

90,000

100,000

120,000

100,000

120,000

95,000/scoop

160,000

190,000

190,000

200,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



KIDS MENU



KIDS MENU
Crunchy sweet potato fries
Khoai lang chiên

Mashed potato purée
Khoai tây nghiền

Crispy onion rings
Hành tây chiên giòn

Baby romaine lettuce, steamed seasonal vegetables, lemony yogurt
Cải diếp non với rau củ luộc xốt sữa chua

Parmesan crumbed organic chicken tenders, cabbage & apple with mayo, 
crunchy - Sweet potato fries
Gà tẩm phô mai chiên giòn, bắp cải trộn táo và xốt trứng, khoai lang chiên

Chicken pho - rice noodle, poached chicken, chicken broth 
Phở, gà luộc, nước dùng

Ham & cheese toast, fries
Bánh mì kẹp phô mai và thịt nguội nướng giòn

Battered sea-bass fillet, crunchy sweet potato fries, baby romaine lettuce 
& herb salad, lemony yoghurt
Cá chẽm tẩm bột chiên, khoai lang chiên, bông cải baby, rau diếp, chanh 
sữa chua

50,000

50,000

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

90,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



KIDS MENU

DESSERTS  - TRÁNG MIỆNG

Spaghetti bolognese sauce, parmesan cheese
Mì ý xốt thịt bằm, phô mai parmesan

Cheeseburger, wagyu beef patty, sliced tomatoes, lettuce, cheddar cheese, 
toasted bun, fries
Bánh mì kẹp thịt bò wagyu, cà chua, rau diếp, phô mai cheddar, khoai 
tây chiên

Poached salmon, mashed potatoes, asparagus, teriyaki sauce
Cá hồi chần, khoai tây nghiền, măng tây, xốt tương

Crème caramel
Bánh flan

Sorbet & ice-cream selection - mango, chocolate, coconut, vanilla bean, 
strawberry
Kem xoài, sôcôla, dừa, vani, dâu tây

Fresh cut seasonal fruits
Trái cây theo mùa

Coconut milk panna cotta
Bánh kem dừa sữa mềm

120,000

150,000

200,000

95,000

95,000

100,000

110,000

All prices are in Vietnamese Dong and inclusive of government tax and service charge
Giá được tính theo Việt Nam đồng và đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT



Long beach, Cam Ranh Peninsula, Khanh Hoa, Vietnam
+84 (0)2583 522 222 / +84 (0)2583 524 705

reservations@anamandaracamranh.com - www.anamandaracamranh.com


