
POOL MENU
11:00am -5:00pm



Bites - Món ăn nhẹ
Rice paper wrapped grilled tofu, mushrooms, herbs, pickled 

vegetables

Gỏi cuốn đậu hủ nướng, nấm, rau mùi và rau củ muối chua

Grouper fish croquettes, spiced onion miso jam, smoked eel 

sauce

Bánh cá mú chiên giòn, hành tây vị cay, xốt lươn xông khói

Sourdough bread, parma ham, grilled figs, arugula, balsamic 

glaze

Bánh mì men chua nướng, thịt nguội, sung mỹ nướng, cải 

hăng và giấm đen Ý cô đặc

Authentic Thai spring rolls with prawns, plum dipping sauce

Chả giò tôm kiểu Thái, xốt mận 

Crispy fried calamari, tartare sauce, grilled lime

Mực chiên giòn, xốt nụ bạch hoa trứng, chanh nướng

200,000

250,000

250,000

250,000

250,000

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



Salad bowls - Xà lách
Golden hummus, quinoa tabbouleh, crunchy vegetables, 
grilled tofu, herby dressing
Xà lách hạt diêm mạch, đậu rang ngựa nghiền với mè, đậu 
hủ nướng, xốt rau mùi

Wild rocket salad, shaved fennel, orange segments, pecorino 
cheese, balsamic dressing 
Xà lách cải hăng, củ đại hồi, cam vàng, phô mai cứng Ý, dầu 
giấm đen

Sashimi salad, fresh salmon, tuna, mixed green, creamy truffle 
dressing, salmon roes
Xà lách cá hồi và cá ngừ trộn xốt kem dầu dấm truffle, trứng 
cá hồi

Crab salad, romaine, crab meat, avocado, tobiko
Xà lách thịt cua với rau diếp giòn, trái bơ và trứng cá chuồng 

Caesar salad, romaine lettuce, croutons, crispy prosciutto, 
smoked chicken breast, aged parmesan cheese
Xà lách giòn trộn thịt nguội khô ý sấy, ức gà xông khói và 
phô mai Ý

230,000

200,000

350,000

300,000

250,000

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



Mini burgers & Hotdog
Served with potatoes chips
Bánh mì mini kẹp thịt kèm khoai tây chiên

ABH heat 
Grilled Wagyu beef patty 50gr, grilled chili pepper, hot bbq 
sauce, mango chutney
Bánh burger mini kẹp thịt bò Wagyu, ớt nướng, xốt bbq và 
mứt xoài 

Black & blue
Grilled Wagyu beef patty 50gr, bacon onion jam, crispy 
onions, roasted garlic aioli, blue cheese sauce
Bánh burger mini kẹp thịt bò Wagyu, mứt hành tây và ba chỉ 
xông khói, hành tây chiên giòn, xốt tỏi nướng và phô mai xanh

Pepe el toro
Grilled Wagyu beef patty 50gr, spicy chipotle sour cream, 
guacamole, jalapeno, pico de gallo
Bánh burger mini kẹp thịt bò wagyu, bơ dầm, ớt cay ngâm 
muối và kem chua

Pizza dawg
Tomato sauce, onion pepper mushroom, green olives, 
mozzarella cheese, hot dog wiener, hot dog bun 
Bánh mì hotdog đút lò với xốt cà chua, phô mai và nấm xào 
hành ớt

Oysters tempura 
Beer battered fried oysters, remoulade sauce, pickled onion, 
coleslaw, jalapeno, bacon bits, hot dog bun
Bánh mì hotdog kẹp hàu chiên giòn, hành tây muối, bắp cải 
trộn và xốt kem trứng bạch hoa vị mù tạc

200,000

200,000

200,000

200,000

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



Drinks by the Pool

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

Non - Alcoholic coolers - Thức uống không cồn 115,000

95,000

95,000

Homemade lemonade
Ginger, lemongrass, lime & sugar, top up 7 - up
Gừng, sả, chanh tươi và đường với 7- up
Ana Mandara wellness
Honey, passion fruit, celery, orange
Mật ong, chanh dây, cần tây & nước cam
Tropical smoothies
Mango, coconut cream, banana, papaya
Xoài, nước cốt dừa, đu đủ & chuối

Fruit ice tea - Trà trái cây

Blended - Đá Xay

Passion fruit tea
Black tea, fresh passion fruit, passion fruit puree, lime & sugar 
syrup
Trà đen, chanh dây tươi, mứt chanh dây, chanh & đường
Peach iced tea
Peach tea, peach syrup, orange juice, lime juice, homemade 
lemongrass syrup, peach
Trà đào, siro đào, nước cam, chanh, nước đường sả, đào

Caramel lover
Espresso, condensed milk, caramel sauce, frappe & rich cream 
Cà phê espresso, bột frappe & kem béo, xốt caramel
Classic frappuccino
Espresso, condensed milk, chocolate sauce, frappe & rich cream
Cà phê espresso, bột frappe & kem béo, xốt sô cô la



Drinks by the Pool

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

Milkshakes - Sữa lắc 

Coffee selection - Cà phê

140,000

79,000

Vietnamese coffee (hot/ice) - Cà phê Việt Nam (nóng/đá)
Vietnamese coffee with condensed milk - Cà phê sữa
Vietnamese coffee (black) - Cà phê đen

65,000
60,000

Italian coffee - Cà phê Ý
Americano | Espresso | Café Latte | Cappuccino | Macchiato |
 Mocha

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana & cinnamon

Mineral water - Nước khoáng 

Fresh juices - Nước trái cây tươi 

Soft drinks - Nước ngọt 

Chilled juices - Nước trái cây hộp ướp lạnh 

Ana water still water 0.5L/1.5L
Aquafina still water 0.5L/1.5L
Perrier sparkling water 0.33L
San Pellegrino sparkling water 0.5L

Orange | watermelon | carrot | pineapple | passion fruit | fresh 
coconut | lime juice
Cam | dưa hấu | cà rốt | táo | chanh dây | dừa tươi | nước chanh

Pepsi | Pepsi Diet | 7- Up | Revive | Soda | Tonic | Twister

Tomato | Peach | Apple

40,000/60,000
50,000/120,000

105,000
125,000

75,000

80,000

95,000



Drinks by the Pool

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

Alcoholic coolers - Thức uống có cồn

250,000Gin inspirations

Madame rosemary 
Hendrick’s, rosemary and ginger
Rượu gin Hendricks’s, hương thảo và gừng tươi

Botanical tale 
Bombay sapphire, fresh parsley and fresh lime
Rượu gin Bombay, ngò tây và chanh tươi

Splendid sangria 
Sauvignon Blanc, cointreau, passion fruit, orange and lime
Rượu vang trắng Sauvignon blanc, rượu mùi Cointreau, chanh 
dây, cam và chanh 

Gentlemen’s rerb 
Hendrick’s, cointreau, cinnamon broth and fresh coriander
Rượu gin Hendricks’s, rượu mùi Cointreau, hồi và ngò ta

Grand cardinal 
Tanqueray London dry, watermelon, mint and fresh lime
Rượu gin Tanqueray, nước dưa hấu, lá húng dũi, và chanh tươi

250,000Wine spritzers

Blushing bloom 
Chardonnay, fresh strawberries and soda water
Rượu vang trắng chardonnay, dâu tươi và soda 



175,000

Classic daiquiri 
Havana Club 3yo, fresh lime and sugar
Rum, chanh, đường

Classic mojito
Havana Club 3yo, lime wedges, brown sugar, mints and soda water
Rượu rum havana, chanh tươi, đường trắng hoặc nâu, lá bạc hà 
& soda

Classic margarita
Patron Silver, Jose Cuervo Gold, Cointreau and fresh lime
Rượu tequila, rượu mùi triple sec, chanh tươi & nước đường

Cosmopolitan 
Absolut Citron, Cointreau, cranberry juice and fresh lime
Vodka, rượu mùi cam, nước cranberry, chanh

Mai-Tai 
Havana Club Blanco, Havana Club 3yo, Grand Marnier, orange 
and fresh pineapple juice
Rượu rum đen, rum trắng, rượu mùi amaretto, nước thơm, nước 
cam & chanh

Singapore sling
Bombay Sapphire, Cherry Brandy, Cointreau and fresh pineapple juice
Rượu mùi gin, rượu mùi cherry, angostura, đường, chanh tươi & soda

Caipirinha
Cachaça, lime wedges and brown sugar
Rum, chanh, đường

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

Drinks by the Pool
Classic Cocktails



175,000

Bloody mary
Absolut Vodka, tomato juice, fresh lime and condiments

Vodka, nước cà chua, chanh, các loại gia vị

Pina colada
Havana Club 3yo, Malibu, coconut cream and pineapple juice

Rượu rum trắng, rum dừa, nước thơm ép, sữa dừa, chanh & đường 

Long island ice tea
Havana Club 3yo, Absolut, Bombay Sapphire, Jose Cuervo 

Gold, Cointreau and coke

Rượu vodka, gin, rum, tequila, chanh tươi, đường nước & coca 

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

Drinks by the Pool
Classic Cocktails

Beers - Bia 

Saigon larger 

Tiger

Budweiser

Hoegaarden

Heineken silver

Corona

75,000

80,000

80,000

90,000

95,000

150,000



Drinks by the Pool

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

Spirits

Aperitifs                                                                                                                                    
Martini Bianco | Rosso or Extra Dry
Campari | Ricard | Sambuca

Vodka                                                                                                                                    
Absolute                                                                                                                                        
Grey goose                                                                                                                          

Tequila                                                                                                                                    
Jose cuervo gold

Rum                                                                                                                                    
Bacardi gold
Havana club
Captain morgan

Single malts                                                                                                                                    
Glenmorangie lasanta
Glenfiddich 12 yrs
Macalan 12yrs

Scotch                                                                                                                              
J & B
Ballantine’s
Johnnie walker red
Johnnie walker black
Johnnie walker gold

135,000
125,000

100,000
185,000

100,000

100,000
100,000
100,000

210,000
210,000
335,000

100,000
100,000
110,000
125,000
175,000

2,750,000
2,750,000

1,295,455
4,750,000

2,250,000

1,850,000
1,485,000
1,860,000

5,750,000
4,750,000
6,300,000

1,400,000
1,520,000
1,425,000
2,490,000
4,360,000



Drinks by the Pool

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

Spirits

Irish                                                                                                                                    
John Jameson

Bourbon                                                                                                                                    
Jim Beam
Wild Turkey 81
Jack Daniel’s

Cognac & Armagnac                                                                                                                                    
Hennessy VSOP
Remy Martin VSOP

120,000

100,000
135,000
135,000

220,000
180,000

1,695,000

1,275,000
3,250,000
2,450,000

5,200,000
6,850,000



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

reservations@anamandaracamranh.com - www.anamandaracamranh.com


