TERRASSE MENU
P Caesar salad, crispy bacon, croutons, parmesan cheese
Xa-lát Caesar, thịt heo muối chiên giòn, bánh mì nướng giòn
phô mai par-ma-san

205

V Fried Đà Lạt vegetable spring roll, tofu, lettuce, mint,
rice noodle, sweet chilli
Chả giò chay chiên giòn, đậu khuôn, xà lách, rau húng, miến,
xốt tương ớt

145

P-SF Traditional fresh spring rolls, pork belly, prawns, peanuts,
chilli fish sauce
Gỏi cuốn tôm thịt, xốt tương đậu, nước mắm

P BBQ pork ribs, French fries
Sườn nướng xốt BBQ , khoai tây chiên
SF Fish and chips, tartar sauce, lemon, parsley
Cá basa chiên giòn, khoai tây, xốt tar-ta, rau mùi
P Pork sliders, BBQ sauce, coleslaw, corn bun
Thịt heo kho kiểu Đức bắp su xào chua, bánh mì bắp

200
280
210

Wagyu mini cheese burger, onion chutney, pickles
Bánh mì bơ-gơ Wagyu và phô-mai, hành tây, dưa muối

270

210

P Club sandwich, white or brown bread
Sandwich thập cẩm, bánh mì trắng hoặc bánh mì nâu

230

V Cold mezzeh-hummus, moutabel, muhammara, lavosh &
grilled bread
Cold mezzeh, bánh mì nướng ăn kèm xốt đậu răng ngựa,
xốt cà tím, xốt hạt điều

200

V Fried potato wedges, rosemary, paprika powder, garlic mayo
Khoai tây cắt múi cau chiên, hương thảo, bột ớt, xốt tỏi

V Warm flat bread, thyme, garlic-butter, parsley
Bánh mì nướng bơ tỏi, xạ hương, rau mùi

115

D Assorted cheese selection, crackers, walnuts, grapes,
dried apricot
Phô mai thập cẩm, bánh quy, hạt óc chó, nho, mơ khô

265

180

SF Smoked salmon bruschetta, cream cheese, capers
Cá hồi xông khói, phô mai kem béo, nụ bạch hoa

Pizza

Fried chicken wings, sweet chilli sauce
Cánh gà chiên mắm, xốt tương ớt

175

SF Deep fried calamari rings, tartar sauce, lemon
Mực chiên giòn, xốt tar-tar, chanh

175

D Marinated chicken skewers, onion, capsicum, garlic-yoghurt,
flat bread
Gà xiên que nướng, hành tây, ớt chuông, xốt sữa chua tỏi,
bánh mì
V – Vegetarian

95

190

P – Contains pork

V Margherita, tomato sauce, mozzarella cheese
Bánh pi-za nhân xốt cà chua, phô-mai mô-za-re-la

255

P Diavola, tomato sauce, mozzarella cheese, spicy salami,
fresh chilli
Bánh pi-za nhân xúc xích cay, xốt cà chua, phô-mai
mô-za-re-la, ớt tươi

315

P Hawaiian, Pineapple, ham, tomato sauce, mozzarella cheese
Bánh pi-za kiểu Hawaiian, xốt cà chua, phô-mai mô-za-re-la,
thịt nguội, thơm

275

SF Frutti di mare, tomato sauce, mix seafood, mozzarella cheese
Bánh pi-za nhân hải sản, phô-mai mô-za-re-la, xốt cà chua

290

GF – Gluten free

SF – Seafood

D – Dairy

Giá được tính theo 1,000 Đồng Việt Nam (VND), chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT
All prices are in 1,000 Vietnam Dong (VND) and subject to 5% service charge and 10% VAT

