MENU FOR RETRO RESTAURANT

 SURF & TURF COMBO
 Grilled Seafood Platter

750,000

Norwegian Salmon fillet, king prawns, baked mussels, pasta lemon butter sauce
Cá hồi Na Uy phi lê, tôm cỡ đại, vẹm xanh đút lò, mỳ ý sốt bơ chanh
 Lamb Racks Surf & Turf

690,000

Grilled New Zealand lamb racks, baked mussels, prawns skewer
Sườn cừu New Zeland nướng, vẹm đút lò, tôm xiên que
 Beef Surf & Turf

690,000

Australian Beef rib eye, grilled king prawns, mashed potato, grilled asparagus, pasta lemon butter
sauce
Thịt thăn bò Úc, tôm nướng cỡ đại, khoai tây nghiền, măng tây, mỳ ý sốt bơ chanh
 BBQ Pork Platter

520,000

Pork ribs, pork sausage, pork chop, home-made pickle
Sườn heo nướng, xúc xích heo, cốt lết heo, rau củ ngâm chua ngọt

*All combo will be served with 1 green salad dish or 1 sauteed mixed vegetable
*Tất cả combo được phục vụ kèm 1 đĩa xa lát trộn hoặc 1 phần rau củ xào.

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 SALAD – XÀ LÁCH


Wild Cress Salad – Gỏi rau càng cua

115,000

Wild cress, grilled pork belly, dried shallot, Kum Quat sauce dressing
Gỏi rau càng cua trộn thịt ba chỉ nướng, đậu phụng, xốt trái tắc


Arugula and tomato salad – Xa-lát arugula, cà chua và phô mai

115,000

Tomato, arugula, Cheddar cheese, balsamic dressing
Cà chua, arugula, phô mai Cheddar, sốt dấm đen


Mango salad with grilled shrimps - Gỏi xoài tôm nướng

120,000

Shrimps, green mango, carrot, mint, peanut, dried shallot, Kum Quat sauce dressing
Tôm, xoài xanh, cà rốt, rau húng, đậu phụng, hành phi, xốt trái tắc
 Grilled squid salad – Gỏi mực

135,000

Grilled squid, cucumber, pineapple, ginger, mint, shallot, Kum Quat sauce dressing
Rau húng, hành phi tắc, xốt trái, mực
 Classic Caesar salad – Xa-lát Caesar cổ điển

125,000

Romaine lettuce, croutons, parmigiano cheese, Caesar dressing
Xà lách Roman, bánh mì nướng, phô mai Parmesan, xốt Caesar
 Caesar salad with grilled chicken breast – Xa-lát Caesar ức gà nướng

145,000

Romaine lettuce, grilled chicken breast, croutons, parmigiana cheese, Caesar dressing
Xà lách Roman, ức gà nướng, bánh mì nướng, phô mai Parmesan, xốt Caesar
 Caesar salad with cured salmon – Xa-lát Caesar cá hồi tẩm ướp

155,000

Romaine lettuce, cured salmon, croutons, parmigiana cheese, Caesar dressing
Xà lách Roman, cá hồi tẩm ướp, bánh mì nướng, phô mai Parmasan, xốt Caesar


Tabouleh prawns salad

165,000

Cous cous, prawns, tomato, parsley, mustard dressing
All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

Lúa mạch, tôm, cà chua, ngò tây, sốt mù tạt dijon


Tabouleh crab claws salad

185,000

Cous cous, Ca Mau crab claws, tomato, parsley, mustard dressing
Lúa mạch, càng cua Cà Mau, cà chua, ngò tây, sốt mù tạt dijon


Parma ham and arugola salad – Xa lát arugula và thịt nguội Parma

195,000

Parma ham, arugula, shaved parmesan salad
Thịt nguội Parma, xa lát arugula, phô mai bào


Arugula smoked duck breast salad – Xa-lát ức vịt xông khói

225,000

Arugula, smoked duck breast, cherry tomato, balsamic reduction
Xa lát arugula, ức vịt xông khói, cà chua bi, sốt dấm đen


Reserve seared filet mignon with arugula and shaved parmesan salad

295.000

Thăn nội bò Úc chọn lọc áp chảo phục vụ cùng arugula xa-lát và phô mai bào

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 STARTER – KHAI VỊ
 French fries

65,000

Khoai tây chiên
 Fresh spring rolls

80,000

Gỏi cuốn tôm thịt
 Shrimps cocktail

125,000

Xa-lát xanh, tôm, sốt cocktail
 Retro cured salmon tartar

125.000

Cá hồi tẩm ướp cuộn dưa leo và sốt tartar
 Cheese and cold cut platter

205,000

Phô mai tổng hợp, các loại thịt nguội, hạt óc chó, nho, dưa chua, ăn kèm bánh mì
 Pesto mussels

250,000

Vẹm xanh sốt lá hung quế
 Mussels dynamite

270,000

Vẹm xanh phô mai đút lò
 Classic French mussels marinated

290,000

Vẹm xanh sốt vang kiểu Pháp

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 TAPAS
 Crispy Tapas platter – Các món chiên giòn tổng hợp

195,000

 Crispy Shrimps with rock salt and chili

125,000

Tôm rang muối ớt
 Crispy Calamari Rings

105,000

Mực ống chiên giòn
 Crispy Chicken Wing

95,000

Cánh gà tẩm bột chiên

 Bruschetta Tapas platter – Bánh mì tổng hợp

145,000

 Tomato Bruschetta

85,000

Bánh mì nướng tỏi, cà chua tươi, lá húng
 Salami Bruschetta

70,000

Bánh mì nướng phô mai, xúc xích
 Garlic Bread

55,000

Bánh mì bơ tỏi

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 SOUP - SÚP
 Creamy pumpkin soup - Súp bí đỏ

75,000

Pumpkin, ginger, cream
Bí đỏ, gừng, kem béo
 Hearty tomato clam soup - Canh nghêu cà chua

95,000

Clam, pineapple, tomato, dill
Nghêu, thơm, cà chua, thì là
 Yummy coco pumpkin with prawns soup - Canh Bí Đỏ Tôm nước cốt dừa 95,000
Pumpkin, minced prawn, coconut milk, coriander
Bí đỏ, tôm băm, sữa dừa, ngò
 Minestrone Soup (vegetarian) – Súp rau củ kiểu Ý (Chay)

115,000

Pumpkin, carrot, zucchini, asparagus, pesto sauce
Bí đỏ, cà rốt, bí ngòi, măng tây, sốt rau quế ý
 Chicken Conssome Soup – Súp trong nước cốt gà

135,000

Chicken stock, forest mushroom
Nước dùng gà, nấm rừng

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 MAIN COURSE SERVED WITH STEAMED RICE
MÓN CHÍNH PHỤC VỤ CÙNG CƠM TRẮNG


Pan-fried basa fish fillet- Phi lê cá basa áp chảo

185,000

Basa Fish fillet, spring onion, peanut, spicy soya Sauce
Cá basa phi lê, hành lá, đậu phụng, sốt xì dầu chua cay


Grilled boneless chicken leg - Đùi gà tẩm ướp rút xương nướng lò

190,000

Chicken leg, lemon leaves, wild pepper, homemade pickles, Kum Quat sauce
Đùi gà rút xương, lá chanh, tiêu rừng, rau củ ngâm chua, xốt trái tắc


Lava BBQ pork ribs - Sườn heo ngũ vị nướng đá núi lửa

215,000

Pork ribs, five spices sauce, homemade pickles
Sườn heo, sốt ngũ vị, rau củ ngâm chua
 Steamed Japanese tofu (Vegetarian) – Đậu hũ nhật hấp (Chay)

135,000

Japanese tofu, sauteed mushroom, soya sauce
Đậu hũ Nhật ăn kèm nấm xào và sốt xì dầu

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 MAIN COURSE SERVED WITH SIDE DISH

MÓN CHÍNH PHỤC VỤ CÙNG ĐỒ ĂN KÈM


Grilled tilapia fish - Cá diêu hồng nướng

195,000

Tilapia fish, garlic, chilli, mashed potato salad, Dijon mustard sauce
Cá diêu hồng nướng tỏi, ớt, xa-lát khoai tây nghiền, sốt mù tạt Dijon


Baked herb crumble pork chop - Cốt lết heo phủ rau mùi đút lò

215,000

Pork chop, bread crumble, parsley, thyme, roasted baby potato
Cốt lếch, bột bánh mỳ, ngò tây, húng tây, khoai tây bi đút lò
 Crispy pork belly - Thịt heo ba chỉ giòn da

225,000

Pork belly, sweet & chili sauce, mashed sweet potato
Thịt heo ba chỉ, sốt ớt chua ngọt, khoai lang nghiền


Pan-seared duck breast - Ức vịt áp chảo

275,000

Duck breast, enokitake mushroom, king oyster mushroom, sour & spicy soya sauce
Ức vịt, nấm kim châm, nấm đùi gà, sốt xì dầu chua cay


Grilled seabass fillet - Cá chẽm nướng

275,000

Seabass fillet, cous cous salad, chimichurri sauce
Cá chẽm phi lê, xa lát lúa mạch, sốt rau mùi


Duck leg confit – Đùi vịt nấu chậm

295,000

Duck leg, mashed sweet potato, broccoli, carrot
Đùi vịt, khoai lang tím nghiền,bông cải xanh, cà rốt


King size lava BBQ pork rib - Sườn heo ngũ vị nướng đá núi lửa cỡ lớn

355,000

Pork rib, homemade pickles, sweet & chili sauce
Sườn heo, rau củ ngâm chua, sốt ớt chua ngọt


Braised New Zealand lamb shank – Đùi cừu New Zealand hầm rượu vang đỏ

450,000

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

Lamb shank, mashed potato, thyme, red wine, carrot, celery, onion
Bắp chân cừu, khoai tây nghiền, xạ hương, rượu đỏ, cà rốt, cần tây, hành tây


Baked oven French baby chicken– Gà con Pháp tẩm ướp đút lò

550,000

Whole baby chicken (~500 grams), roasted baby potato, mushroom sauce
Gà pháp nguyên con (~500 gram), khoai tây bi đút lò, xốt nấm


Smoked Japaneese eel fish and Crab Claws Platter – Lươn Nhật xông khói và càng cua cỡ đại
sốt xì dầu

520,000

Smoked Japanese eel, sour & spicy soya sauce Ca Mau crab claws, mashed sweet potato and mixed
vegetable
Lươn Nhật xông khói, càng cua sốt xì dầu chua cay ăn kèm khoai lang nghiền và rau củ

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

CHEF SIGNATURE DISH
MÓN NGON CỦA BẾP TRƯỞNG


PAN-SEARED FOIE GRAS ON CARAMELLIZER APPLES - GAN NGỖNG PHÁP ÁP
CHẢO ĂN KÈM TÁO RIM ĐƯỜNG
 ~ 50gr

290,000

 ~ 100gr

570,000

 GRILLED NORWEGIAN SALMON FILLET – PHI LÊ CÁ HỒI NA UY NƯỚNG
 200gr

395,000

Norwegian salmon, mashed potato, grilled asparagus, cream leek sauce
Cá hồi, khoai tây nghiền, măng tây, sốt ba rô kem béo
 AUSTRALIAN BEEF – THỊT BÒ ÚC
 GRILLED TENDERLOIN - THĂN NỘI BÒ NƯỚNG
o

200gr

505,000

o

300gr

750,000

Australian Beef tenderloin, broccoli, carrot served with hash brown, red wine sauce or pepper
sauce
Thịt thăn nội bò Úc nướng, bông cải xanh và cà rốt dùng kèm khoai tây nghiền trộn ba chỉ, xốt
rượu đỏ hoặc xốt tiêu đen

 BEEF RIB EYE - THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI
o

250gr

475,000

o

500gr

940,000

Australian beef rib eye, broccoli, carrot served with mashed potato, red wine sauce or pepper
sauce

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

Thịt thăn vai bò Úc nướng, bông cải xanh và cà rốt dùng kèm khoai tây nghiền, xốt rượu đỏ hoặc
sốt tiêu đen


GRILLED AMERICAN BEEF RIB EYE & HERB BUTTER, GARLIC– THỊT THĂN
NGOẠI BÒ MỸ NƯỚNG CÙNG BƠ RAU MÙI, TỎI



o

300gr

650,000

o

500gr

1,250,000

GRILLED NEW ZEALAND LAMB RACK – SƯỜN CỪU NEW ZEALAND NƯỚNG
o

3 racks

650,000

o

6 racks

1,250,000

Lamb rack, broccoli, carrot, roasted potato, pepper sauce
Sườn cừu nướng, ăn kèm rau củ xào , sốt tiêu đen



GRILLED TIGER PRAWN WITH GARLIC BUTTER - TÔM SÚ LOẠI LỚN NƯỚNG BƠ
TỎI
o

3 Prawns (~290gr)

480,000

o

6 Prawns (~580gr)

950,000

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 SIDE DISHES - MÓN ĂN KÈM, GỌI THÊM

65,000

 Sautéed Broccoli
Bông cải xanh xào
 Grilled Asparagus
Măng tây nướng
 Mashed Potato
Khoai tây nghiền
 Mashed Sweet Potato
Khoai lang nghiền
 Hash Brown
Khoai tây nghiền chiên giòn
 Sautéed Mushroom
Nấm xào
 Roasted Baby Potato
Khoai tây bi đút lò
 Steamed Rice

15,000

Cơm trắng
 Home-make pickle

15,000

Rau củ ngâm chua

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 BURGER AND SANDWISHES – BÁNH MÌ BƠ-GƠ VÀ BÁNH MÌ SANDWICH
 Fish burger

165,000

Burger bun, deep-fried Basa fish fillet, lettuce, tomato, gherkin pickle, caramelized onion
Bánh mì bơ-gơ, cá basa chiên xù, xà lách, cà chua, dưa bao tử, hành rim ngọt
 Chicken burger

170,000

Burger bun, grilled chicken breast, lettuce, tomato, gherkin pickle, caramelized onion
Bánh mì bơ-gơ, ức gà nướng, xà lách, cà chua, dưa bao tử, hành rim ngọt
 Ham burger

195,000

Burger bun, minced Australian beef, lettuce, tomato, gherkin pickle, caramelized onion
Bánh mì bơ-gơ, thịt bò Úc xay, xà lách, cà chua, dưa bao tử, hành rim ngọt
 Cheese burger

210,000

Burger bun, minced Australian beef, lettuce, tomato, gherkin pickle, yellow cheddar cheese,
caramelized onion
Bánh mì bơ-gơ, thịt bò Úc xay, xà lách, cà chua, dưa bao tử, hành rim ngọt, phô mai cheddar
vàng
 Tuna sandwiches

150,000

White toast, tuna in oil, lettuce, tomato and gherkin pickle
Bánh mì sandwich, cá ngừ ngâm dầu, xà lách, cà chua, dưa bao tử
 Ham and cheese sandwiches

160,000

White toast, ham, yellow cheddar cheese, pineapple
Bánh mì sandwich, thịt nguội, phô mai cheddar vàng, thơm
 Club sandwiches

170,000

White toast, grilled chicken, bacon, lettuce, tomato, gherkin pickle
Bánh mì sandwich thập cẩm, thịt gà nướng, thịt heo ba chỉ, xà lách, cà chua, dưa bao tử

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 Cured salmon sandwiches

195,000

White toast, cured salmon, tartar sauce
Bánh mỳ sandwich, cá hồi tẩm ướp, sốt tartar

All sandwiches & burgers will be served with French fries or mixed salad
Tất cả bánh mì sandwich và bánh mì bơ-gơ được phục vụ kèm khoai tây chiên hoặc xà-lách trộn

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 PASTA – CÁC LOẠI MỲ Ý


Pasta E fagioli, pork sausage, stewed white beans

150,000

Mì Ý, xúc xích thịt heo, đậu trắng hầm


Spaghetti alle vongole, cream, clam, onion, garlic, olive oil, white wine

165,000

Mì spaghetti sốt nghêu kem béo,hành tây, tỏi phi, dầu ô liu, rượu trắng


Seafood spaghetti, cherry tomatoes, white wine

175,000

Mì spaghetti xào hải sản, cà chua bi, hành tây, rượu vang trắng


Baked beef lasagna

195,000

Mỳ lá nhân thịt bò đút lò


Baked lasagna pesto (Vegetarian)

175,000

Mỳ lá nhân sốt rau mùi, khoai tây đút lò (Chay)


New Zealand mussels, shimps, caper, chery tomato, olive linguine pasta

245,000

Vẹm xanh New Zealand, tôm, bạch hoa, cà chua bi, o liu và mì ý linguine


Forest mushroom and black truffle oil linguine pasta- Vegetarian

255,000

Mì ý Linguine và nấm rừng pháp (Chay)


Cream Norway salmon linguine pasta

275,000

Mì ý Linguine và cá hồi Na Uy


Shell pasta cream cheese

215,000

Mỳ ý hình con sò sốt phô mai


Braised duck linguine pasta

255,000

Mỳ ý linguine và vịt hầm


Spaghetti or Tagliatelle and your choice of sauces
Mì Ý sợi tròn hoặc mì Ý sợi dẹp cùng lựa chọn của bạn về các loại sốt
 Aglio Olio (Vegetarian) – Sốt tỏi ớt và rau mùi (Chay)

105,000

 Tomato(Vegetarian) – Sốt cà chua (Chay)

105,000

 Pesto (Vegetarian) – Sốt rau mùi (Chay)

115,000

 Bolognese – Sốt thị bò băm, cà chua

145,000

 Carbonara – Sốt kem béo, thịt ba chỉ xông khói, trứng gà

145,000

 Chicken breast - Ức gà

145,000

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

 DESSERT – MÓN TRÁNG MIỆNG
 Classic Cream Caramelized

55,000

Kem flan đốt cổ điển
 Seasonal fruit platter

75,000

Trái cây theo mùa
 Chocolate cake and vanilla ice cream

55,000

Bánh sô cô la và kem vani
 Couple chocolate cake and vanilla ice cream

90,000

Bánh sô cô la và kem vani cho 2 người
 Molten chocolate lava cake and nutty ice cream stick

95,000

Sô cô la nham thạch
 Passion fruit Soufflé, vanilla ice cream and strawberry sauce

95,000

Bánh trứng phồng hương chanh dây
 Ice cream flavor: Vanilla, chocolate and strawberry
Kem các loại: Vani, sô cô la và dâu
1 scoop – 1 viên

20,000

2 scoops – 2 viên

35,000

3 scoops – 3 viên

50,000

All prices are in Vietnam dong and included 10% VAT
Tất cả giá đã được tính theo Việt Nam Đồng và đã bao gồm thuế 10% VAT

