
Xa lát Caesar ức gà
Ức gà, bánh mì giòn, cá trích ngâm dầu và phô mai Parmesan
Chicken Caesar salad
Chicken breasts, Brioche croutons, white anchovies and Parmesan 

Bò cuộn xà lách xoăn
Xà lách thủy canh tự trồng, xoài và ớt
Spicy beef & organic lettuce wraps
Hydroponic bibb lettuce, mango and chili

Gỏi đu đủ
Đu đủ, đậu đũa, tôm luộc, khô bò và chanh, ớt 
Papaya salad
Chilled tiger prawn, dried cured beef, long beans and chili lime vinaigrette

Gỏi cuốn thịt ghẹ & xốt nhum biển 
Xốt nhum biển địa phương, thịt ghẹ, xoài xanh, miến nghệ tây 
Flower crab spring rolls & sea urchin sauce
Local sea urchin sauce, flower crab, green mango, saffron glass noodles

Chả heo bọc mía 
Chả thịt heo, mía, xốt sa tế 
Minced pork & sugar cane
Minced pork, sugar cane, satay sauce

Đậu phụ nướng tiêu xanh 
Đậu phụ và xốt tiêu ngọt hữu cơ 
Grilled tofu & green peppercorn
Grilled tofu, green peppercorn, char-grilled sweet peppers

Canh mùng tơi hữu cơ
Bò Wagyu, đậu phụ và mắm tôm 
Organic malabar spinach soup
Wagyu beef, shrimpaste and tofu

Canh hải sản nấu măng chua
Cá bớp, trứng mực và nghêu
Seafood & bamboo shoot sour soup
Cobia, squid eggs, baby clam

Cá bớp kho tộ 
Cá bớp kho với tiêu hạt, hành lá, tỏi, ớt, nước mắm và cơm trắng
Braised Cobia fish in clay pot
Peppercorns, spring onion, garlic, red chili, fish sauce and steamed rice

190

300

250

320

250

280

450

220

400

ASIAN CUISINE

SALAD

MAINS / MÓN CHÍNH

Ẩm thực Á Đông

*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

Please speak to a staff member if you have any food allergies/ intolerances
Vui lòng thông báo với nhân viên nếu bạn bị dị ứng với bất kì thành phần nào có trong thức ăn



Tôm rim thịt
Thịt ba chỉ, tôm, nước mắm và hành lá
Vietnamese caramelized shrimp and pork
Pork belly, prawns, fish sauce and green onion

Phở đặc biệt kiểu The Village 
Má bò hầm, đuôi bò, giá đỗ và bánh quẩy 
The Village “pho”
Braised beef cheek, oxtail, bean sprouts, deep-fried bread sticks

Cháo nấm hữu cơ
Hành tím, rau vườn, hạt sen và táo tàu
Phu Quoc foraged mushroom congee
Pink onion, garden herbs, lotus seeds and red dates

Cơm chiên cua
Ngó sen chiên giòn và cua nguyên con xốt tiêu
Crab fried rice
Crispy lotus, whole crab with pepper sauce 

Rau xào dầu hào
Rau hữu cơ, tỏi và dầu hào
Sauteed vegetables with oyster sauce
Organic vegetables, garlic and oyster sauce

Thịt cốt lết heo Tây Ban Nha
Cơm tấm, thịt heo Iberico, trứng gà chiên một mặt, chả trứng 
21 days aged iberico pork chop 
Broken rice, Iberico pork chop, sunny side up fried egg, egg cake

Gà nướng sả
Gà Pháp, dưa muối, xốt sa tế và cơm trắng
Baby chicken with lemongrass
France chicken, satay sauce, pickled vegetable and steamed rice   

Khô cá dứa
Đậu tuyết, cà chua bi, xốt ớt chua ngọt
Dried Vietnamese catfish
Sugar snap peas, cherry tomato, sweet and sour chili sauce

Tôm càng xanh 
Cải thìa, bào ngư và xốt XO 
Spiced blue river tiger prawn
Braised baby bok choy, abalone and XO sauce

Ba chỉ cháy cạnh
Thịt ba chỉ, hành lá và ớt
Roasted pork belly
Pork belly, spring onion and red chili

Cánh gà chiên giòn 
Nước mắm, đồ chua, mè trắng rang
Fried chicken wings
Fish sauce, pickled vegetable and sesame

ASIAN CUISINEẨm thực Á Đông

*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 
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Vui lòng thông báo với nhân viên nếu bạn bị dị ứng với bất kì thành phần nào có trong thức ăn

350

490

350

500

150

400

490

600

550

250

250



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
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Xa lát cà chua hữu cơ 
Phô mai Burrata, rau thơm, trái ô liu và dầu ô liu nguyên chất
Heirloom tomato salad
Ox heart tomatoes, Burrata cheese, fresh herbs, olives and extra virgin olive oil 

Súp bí đỏ với gừng
Cua xanh, xa lát rau vườn
Pumpkin and ginger soup
Blue crab, garden herb salad 

Súp hải sản kiểu Pháp 
Vẹm đen, nghêu, tôm, ngao, nước xốt cà chua, bánh mì Pita nướng
Island seafood Bouillabaisse
Black mussels, clams, prawns, little neck clams, spiced tomato broth, toasted Pita 

Thăn cá kiếm nướng 
Củ dền và hành boa rô nướng
Grilled Vietnamese line caught swordfish loin
Grilled leeks and sugar beet risotto with lime

Phi lê cá chẽm áp chảo 
Cà rốt, lá chanh xay nhuyễn cùng với tôm và bí đỏ
Pan roasted seabass
Prawn capellini, pumpkin parisienne, carrot and lime leaf puree 

Tôm sú biển đốt rượu mùi
Tôm sú và rau củ hầm kiểu Pháp
Gammas flambéed with ricard and Ratatouille
Prawns and Ratatouille

WESTERN CUISINEẨm thực phương Tây

BREAD & BURGERCác loại bánh mì

230

110

280

550

480

380

Sandwich gà nướng
Ức gà nướng, phô mai Cheddar, thịt xông khói, cà chua, rau xà lách và khoai tây chiên
Grilled chicken club sandwich
Grilled chicken breast, aged white Cheddar, smoked bacon, tomato, lettuce and French fries

Burger hảo hạng 
Thịt xông khói, bò Úc, nấm, cà chua, xà lách xoăn và khoai chiên xốt nấm cục
Premier burger
Bacon, mushroom, Australian beef, tomato and hydroponic bibb lettuce

Burger gà nướng 
Gà nướng, phô mai Cheddar, thịt xông khói, cà chua, xà lách và bơ tươi cắt lát
Blackened chicken burger
Blackened chicken, aged white cheddar, heirloom tomato, smoked bacon, lettuce and avocado

300

380

350



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
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Mì Ý mực đen và hải sản
Nghêu, vẹm Pháp và mực một nắng Phú Quốc
Squid ink & seafood pasta
Baby clams, French mussels, Phu Quoc squid 

Mì Ý xốt bò bằm
Xúc xích heo, bò sốt cà chua, lá quế, phô mai Parmesan
Spaghetti bolognaise
Pork sausage, beef Pomodoro sauce, basil and shaved Parmesan 

Phở xào bò
Thăn bò, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải thìa và cà rốt
Stir-fried flat noodles with beef
Flank steak, broccoli, cauliflower, pork choy and carrot

Phở xào hải sản
Tôm, mực, bạch tuộc, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải thìa và cà rốt
Stir-fried flat noodles with seafood
Prawn, squid, octopus, Broccoli, cauliflower, pork choy and carrot

Cơm Ý Risotto
Nấm rừng, nấm Porcini, nấm Baby Bella, kem tươi và phô mai Parmesan
Wild mushroom Risotto
Porcini mushroom, Baby Bella, crème Fraiche and Parmesan 

Pizza thủ công 
Trứng cút, thịt nguội, phô mai và xà lách đắng
Homemade flatbread pizza
Quail eggs, ham, cheese and rocket salad

PASTASCác món mì

IMPORTED MEAT Thịt nhập khẩu

450

290

320

280

350

350

Thăn bò Úc nướng
Khoai tây nấu bơ, bông cải xanh nghiền, xốt rượu Cabernet
Australian grilled beef tenderloin
Potato fondant, Broccoli Mousseline, Cabernet Veal Glace 

Dẻ sườn cừu New Zealand nướng 
Xốt kem hành tím, ngô và nước ép cà rốt nấu sệt
New Zealand lamb rack (Mangapiri Farm)
Charred shallot cream, sweet corn and carrot gel 

Sườn bò Angus
Khoai nghiền với nấm cục, măng tây nướng và xốt rượu vang đỏ Cabernet
Charred Australian black angus tomahawk chop (1.5 kilogram) (Murray River Plains Eastern Victoria)
Truffle whipped potato, grilled asparagus and Cabernet red wine reduction (1.5 kilogram)

900

1100

2100



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
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Bánh bông lan dâu tây Đà Lạt
Bánh bông lan vani, dâu tây tươi, kem tươi 
Strawberry shortcake
Shortcake, fresh strawberries, French whipped cream

Bánh kem dừa và quả mâm xôi 
Bánh kem dừa, quả mâm xôi và bánh quy hạnh nhân 
Summer sweetness 
Coconut mousse, raspberry entremet, almond sable, orange jelly

Kem đốt hoa oải hương mật ong 
Mật ong tự nhiên Phú Quốc và vụn bánh quy đường 
Lavender honey crème brulle
Phu Quoc honey and sable cookies

Bánh sô cô la chuối tươi 
Sô cô la nút và kem chuối 
Dark chocolate banana cake
Valrhona chocolate and banana ice cream

Kem tự chọn
Kem hoa quả nhiệt đới
Ice cream selection
Local tropical fruit ice cream

Trái cây nhiệt đới
Local tropical fruits

DESSERTSTráng miệng

190

190

180

180

180

180

Sandwich thịt nguội và phô mai
Ham and cheese sandwich

Mì Ý xốt bò bằm
Spaghetti bolognaise

Khoai tây chiên
French fries

Cá và khoai tây chiên
Fish & chips

Súp bí đỏ
Pumpkin soup

KID’S MENUThực đơn trẻ em

300

190

80

190

110



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

NON - ALCOHOLICS

Mango
Xoài

Carrot
Cà rốt

Banana
Chuối

Avocado
Bơ

Watermelon
Dưa hấu

Strawberry
Dâu

130

130

130

130

130

130

Smoothies Sinh tố

Coca Cola

Coca Cola Light

Coca Cola Zero

Fanta

Sprite

Tonic Water 

Soda Water 

Ginger Ale

Red Bull

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Soft Drinks Nước ngọt

Alba Mineral
Nước suối Alba

Alba Sparkling
Nước suối có ga Alba

Perrier 330ml
Nước suối có ga Perrier

Evian Glass 330ml
Nước suối Evian

Perrier 750ml
Nước suối có ga Perrier

Evian Glass 750ml
Nước suối Evian

90

90

140

140

220

220

Mineral & Sparkling waters
Nước suối

Mango
Xoài

Pineapple
Thơm

Passion Fruit
Chanh dây

Orange
Cam

Lemon
Chanh

Dragon Fruit
Thanh long

Watermelon
Dưa hấu

Coconut
Dừa

110

110

110

110

110

110

110

110

Fresh Juices Nước trái cây



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
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NON - ALCOHOLICS

Earl Grey Tea
Trà bá tước

English Brekfast Tea
Trà đen truyền thống

Chamomile Tea
Trà hoa cúc

Jasmine Tea
Trà lài

Peppermint Tea
Trà Bạc Hà

Blackcurrant & Hibiscus
Trà hoa dâm bụt và quả lý chua đen

Darjeeling
Trà đen Ấn Độ

60

60

60

60

60

60

60

Tea (Hot & Iced)
Trà (Nóng & Lạnh)

Espresso

Espresso Double

Americano

Latte French Press

Cappuccino

Mocha Vietnamese Coffee 

Vietnamese Coffee

50

70

70

110

110

110

110

Coffees (Hot & Iced)
Cà phê (Nóng & Lạnh)



Saigon Special

Heineken

Tiger

Tiger Bottle

BEERBia

70

90

90

90

Heineken Bottle

Holland Ken

Corona

90

110

160

*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

COCKTAILS
Caipirinha
White rum, lime, brown sugar
Rượu rum trắng, chanh, đường nâu

Daiquiri
White rum, limes, sugar syrup
Rượu rum trắng, chanh, siro đường

Fozen Margarita
Jose Cuervo tequila, Cointreau and fresh limes
Jose Cuervo tequila, Cointreau và chanh tươi

Mojito
White rum, mint, lime, sugar syrup, and soda
Rượu rum trắng, bạc hà, chanh, siro đường và soda

Pina Colada
White rum, pineapple juice, coconut milk
Rượu rum trắng, nước lá dứa, nước cốt dừa

Collin
Gin, lime and sugar with gin top up soda
Rượu Gin, chanh, đường, soda 

Lemongrass Collins
Citrus vodka, fresh lemongrass, lime and sugar,
top up soda
Rượu Vodka cam quýt, sả tươi, chanh, đường, soda

Pineapple Daiquiri 
White rum, limes, fresh pineapple, sugar syrup
Rượu rum trắng, chanh, dứa tươi, siro đường

Mango Daiquiri
White rum, limes, fresh mango, sugar syrup
Rượu rum trắng, chanh, xoài tươi, siro đường

Coconut Daiquiri
Rum, fresh coconut juice, limes, sugar syrup
Rượu rum, nước dừa tươi, chanh, siro đường

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Passion Daiquiri
White rum, passion fruit juice, limes, sugar syrup
Rượu rum trắng, nước chanh leo, chanh dây,
siro đường

Ginger and Basil Margarita
Jose Cuervo, local basil, ginger syrup,
fresh orange juice, Cointreau and fresh limes
Rượu Jose Cuervo, húng quế, siro gừng,
nước cam tươi, rượu mùi Cointreau và chanh tươi

Martini
Gin or vodka, vermouth served with olives
Gin hoặc vodka, rượu vermouth, quả ô liu

Lychee Martini
Absolut vodka, fresh lychees, lychee liqueur, 
vermouth
Rượu vodka Absolut, vải tươi, rượu mùi vải thiều, 
rượu vermouth

Passion fruit Martini
Absolut vodka, passion fruit juice, liqueur, 
vermouth
Rượu vodka Absolut, nước chanh dây, rượu mùi, 
rượu vermouth

Passion fruit Caipirinha
White rum, passion fruit, lime, brown sugar
Rượu rum trắng, chanh dây, chanh leo, đường nâu

Pineapple & Mint Caipirinha
White rum, pineapple juice, mint leaves, lime, 
brown sugar
Rượu rum trắng, nước dứa, lá bạc hà, chanh, 
đường nâu

Mimosa
Fresh orange juice, Grand Marnier and prosecco 
Nước cam tươi, Rượu cam đắng Grand Marnier 
và rượu Prosecco

210

210

210

210

210

210

210

210



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

COCKTAILS
Strawberry Dreams
Strawberries, strawberry vodka, chilled prosecco 
with a five spice rim
Dâu tây tươi, rượu vodka dâu tây, vang prosecco 
ướp lạnh và bột ngũ vị vành ly

Zen Fizz
Peach vodka, lychee liqueur, mango puree and 
prosecco 
Vodka đào, rượu mùi vải thiều, xoài xay nhuyễn và 
rượu prosecco

Singapore Sling
Gin, cherry brandy, Cointreau, sweet and sour, 
Benedictine, pineapple juice and topped with soda
Gin, rượu mạnh anh đào, rượu Cointreau,
rượu Benedictine, nước ép dứa và phủ soda

Cosmospolitan
Citrus vodka, Cointreau, fresh limes and a splash 
of cranberry juice, and orange zest
Rượu vodka cam quýt, rượu Cointreau, chanh tươi, 
nước ép mạn việt quất, và vỏ cam

Mai Tai
Rum, oranges hints of lime and almond syrup
Rượu rum, chanh và siro hạnh nhân

"Nam Dao" Island
Long island classic, rum, tequila, vodka, Cointreau
and gin with homemade lemongrass infusion tea
Rum, tequila, vodka, Cointreau và gin với trà sả 

Ginger and Lemongrass Fizz
Vanilla vodka, mint, ginger syrup, sodadled fresh 
pineapple, raspberry vodka, pomegranate syrup, 
pineapple juice and fresh lime
Vani vodka, bạc hà, xi-rô gừng, dứa tươi ngâm 
đường, rượu vodka mâm xôi, xi-rô lựu, nước ép dứa 
và chanh tươi

"An Thoi" Colada
Coconut water & coconut meat
Cơm dừa và nước dừa

Bloody Mary
Spicy tomato juice, lemongrass infused vodka, 
ginger and garlic Worchester sauce, shiraz, 
Tabasco, lime juice, Phu Quoc green pepper, basil
Nước cà chua cay, rượu vodka ngâm sả, nước sốt 
Worchester gừng và tỏi, shiraz, Tabasco, nước cốt 
chanh, ớt xanh Phú Quốc, húng quế

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Chili and Cilantro Magarita
Tequila, Cointreau, lime juice and hand pick 
cilantro & chili in our organic garden
Rượu Tequila, Cointreau, nước chanh, ngò & ớt

Caipiroska
Vodka, lime, sugar
Vodka, chanh, đường

Caipirinha
Silver rum, lime, sugar
Rượu rum bạc, chanh, đường

Fresh Young Coconut Margarita
Jose Cuervo, fresh young coconut, Cointreau and 
fresh limes
Jose Cuervo, dừa non tươi, rượu Cointreau, chanh tươi

Margarita - Mango
Jose Cuervo, fresh mango juice, Cointreau and 
fresh limes
Jose Cuervo, nước ép xoài, rượu Cointreau, chanh tươi

Margarita - Pineapple
Jose Cuervo, fresh pineapple, Cointreau and fresh 
limes vanilla syrup
Jose Cuervo, dứa tươi, Cointreau và siro vani
chanh tươi

Mojito - Mango
White rum, mango juice, mint, lime, sugar syrup, 
and soda
Rượu rum trắng, nước xoài, bạc hà, chanh,
siro đường và soda

Mojito - Pineapple
White rum, mint, lime, pineapple juice, sugar syrup, 
and soda
Rượu rum trắng, bạc hà, chanh, nước ép dứa,
siro đường và soda

Mojito - Passion Fruit
White rum, mint, lime, passion fruit juice, sugar 
syrup, and soda
Rượu rum trắng, bạc hà, chanh, nước chanh leo, 
siro đường và soda

Pina Colada - Mango
White rum, pineapple juice, mango, coconut milk
Rượu rum trắng, nước dứa, xoài, nước cốt dừa

Pina Colada - Gone Bananas
White rum, pineapple juice, banana, coconut milk
Rượu rum trắng, nước dứa, chuối, nước cốt dừa

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210



Rượu mạnh

110

110

110

110

110

Aperitif

Rum

*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

SPIRIT

Ricard

Martini Bianco

Martini Extra Dry

Martini Rosso

Campari

110

110

120

180

180

Liquor
Baileys

Kahlua

Jagermeister

Grand Marnier

Galiano

90 / 1,740

90 / 1,850

90 / 2,080

Havana Club Anejo 3y, Cuba

Captain Morgan Gold, Jamaica

Cachaca 51, Brazil

Vodka
90 / 1,740

190 / 3,930

190 / 3,930

Absolute

Grey Goose

Beluga Noble

Tequila
100 / 2,080

290 / 4,860

Jose Cuervo Silver

Patron XO Café

 shot

 shot

 shot / bottle

90 / 1,500

120 / 2,000

220 / 3,500

240 / 4,000

Gin
Bombay Sapphire

Tanqueray

Mayfair

Hendrick's

90 / 1,740

140 / 2,550

220 / 3,820

Bourbon and Irish Wisky

Single Malt

John Jameson

Jack Daniels

Marker's Mark

140 / 2,780

 340 / 6,100 

140 / 2,780

Blended Wisky
Scotch Chivas Regal 12yo

Scotch Chivas Regal 18yo

Johnnie Walker Black Label

280 / 5,100 

380 / 6,700 

180 / 3,100 

380 / 6,700

The Glenlivet 12 Excellence

The Maccalan 12 Fine Oak

Glenfiddich 12yo

Glenfiddich 15yo

Cognac
250 / 4,000

 290 / 5,100

290 / 5,100

Remy Martin VSOP

Hennessy VSOP

Martell VSOP

 shot / bottle

 shot / bottle

 shot / bottle

 shot / bottle

 shot / bottle

 shot / bottle

 shot / bottle



Rượu theo ly 

Rose Wine
Rượu hồng

*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT  

WINE BY GLASS

StoneFish Rose Margaret River, Western 210Australia/Úc

White Wine
Rượu trắng

StoneFish Sauvignon Blanc White Margaret River

StoneFish Chardonay White Margaret River

210

210

Australia/Úc

Red Wine
Rượu đỏ

StoneFish Series 8 Shiraz Margaret River

StoneFish Series 8 Merlot Margaret River

210

210

Australia/Úc

Rượu theo chai WINE BY BOTTLE

Champagne
Rượu sâm panh

Taitinger Brut Reserve 

Taitinger Prestige Rose 

2,700

4,900

France/Pháp

Sparkling
Rượu vang sủi

Prosecco Rosato Rose Vino dei Poeti 

Prosecco Brut IL Vino dei Poeti 

1,500

1,500

Australia/Úc

Rose Wine
Rượu hồng

StoneFish Rose Margaret River, Western 1,300Australia/Úc



StoneFish Sauvignon Blanc White Margaret River

StoneFish Chardonay White Margaret River

Koonunga Hill Autumn Penfolds Riesling  

*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

Lunardi Chardonnay

Poggio Alle Gazze Ornellaia

1,900

5,900

Italia/Ý

Domaine Chanson Chablis France

Albert Bichot Petit-Chablis Chardonnay France

Chateau Talbot Caillou Blanc

2,000

2,200

4,900

France/Pháp

Rượu theo chai WINE BY BOTTLE

White Wine
Rượu trắng

Valenciso White Barrel Fermented 2,300Spain/Tây Ban Nha

Catena Chardonnay Argentina Mendoza 2,600Argentina/Argentina

Decoy by Duckhorn Sonoma County Sauvignon Blanc 2,300USA/Mỹ

Pulpo Marlborough Sauvignon Blanc

Greywacke Sauvignon Blanc

Greywacke Wild Sauvignon

1,700

1,750

2,150

New Zealand/New Zealand

1,300

1,300

2,400

Australia/Úc



*All prices are times 1,000 in Vietnam Dong (VND) and are included to service charge and VAT
Tất cả giá trên đều được tính bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) và đã bao gồm phí phục vụ và VAT 

Rượu theo chai WINE BY BOTTLE

Red Wine
Rượu đỏ

Botter Gran Passione Rosso IGT Merlot/Corvina 

Botter Winery Magnifico Fuoco Primitivo Di Manduria

Valenciso Reserva 2010

Ornellaia Bolgheri Doc Superiore

1,500

1,800

3,100

16,200

Italia/Ý

StoneFish Series 8 Shiraz Margaret River

StoneFish Series 8 Merlot Margaret River

1,300

1,300

Australia/Úc

Amado Sur Malbec Syrah Bonarda

Gentleman Collection Batch N5 Shiraz

RW Finca Flichman Dedicado Tupungato Vineyard  
Mendoza Valle

1,900

2,100

2,200

Argentina/Argentina

Agustinos Reserva Cabernet Sauvignon 

Bisquertt La Joya Gran Reserva Shiraz 

Bisquertt Q Clay 2014 Syrah Cabernet Sauvignon

2,300

1,900

4,100

Chile/Chi-lê

Greywacke Pinot Noir

Craggy Range Gimblett Gravels Te Kahu New Zealand

Craggy Range Pinot Noir New Zealand

2,450

2,900

3,600

New Zealand/New Zealand

Domaine de la Clapiere Gatefer 

Albert Bichot Hautes Cotes de Nuits Les Dames 

Ferraton Pere Fils Saint Joseph La Source

Jean Baptiste Audy Chateau Clos Saint Emilion Philippe

Ferraton Pere Fils Chateau neuf du Pape Le Parvis 2015

1,600

2,400

2,600

3,300

4,600

France/Pháp


