BAMBOO BASKET

BAMBOO BASKET
Mini Club veggy’s - 190

Mini Club veggy’s - 190

Club rau
Cà tím và bí tây nướng, cà chua, húng tỏi

Club rau
Cà tím và bí tây nướng, cà chua, húng tỏi

Finger croque-monsieur - 220

Finger croque-monsieur - 220

Bánh mì kẹp nướng nhỏ
Giăm bông, phô mai Emmental

Bánh mì kẹp nướng nhỏ
Giăm bông, phô mai Emmental

Black Angus sliders - 390

Black Angus sliders - 390

Thịt bò Angus băm nướng
Thịt hun khói, phô mai Emmental, cà chua

Thịt bò Angus băm nướng
Thịt hun khói, phô mai Emmental, cà chua

Foie gras toast - 350

Foie gras toast - 350

Bánh mì nướng gan béo
Bánh brioche, mứt quả vả, hồ trăn

Bánh mì nướng gan béo
Bánh brioche, mứt quả vả, hồ trăn

Crab cake - 320

Crab cake - 320

Chả cua
Rau mùi, xoài cay

Chả cua
Rau mùi, xoài cay

Grilled eggplant and zucchini, tomato, pesto

Grilled eggplant and zucchini, tomato, pesto

Ham, Emmental cheese

Ham, Emmental cheese

Bacon, Emmental, tomato

Bacon, Emmental, tomato

Brioche, fig marmalade, pistachio

Brioche, fig marmalade, pistachio

Cilantro, spicy mango relish

Cilantro, spicy mango relish

BAR BITES

BAR BITES
Veggies sticks - 200

Veggies sticks - 200

Rau chẻ que
Rau tươi, rau luộc, xốt sữa chua rau mùi

Rau chẻ que
Rau tươi, rau luộc, xốt sữa chua rau mùi

Crudités, cuidites, yogurt coriander dip

Crudités, cuidites, yogurt coriander dip

Vegetarian Spring rolls - 260

Vegetarian Spring rolls - 260

Nem chay
Cuốn tươi, rán hoặc cả hai loại

Nem chay
Cuốn tươi, rán hoặc cả hai loại

Hanoi Spring rolls - 290

Hanoi Spring rolls - 290

Nem Hà nội
Cuốn tươi (tôm), rán (thịt lợn) hoặc cả hai loại

Nem Hà nội
Cuốn tươi (tôm), rán (thịt lợn) hoặc cả hai loại

Fresh, deep fried or mixed

Fresh, deep fried or mixed

Fresh (prawn), deep fried (pork) or mixed

Fresh (prawn), deep fried (pork) or mixed

Fish and Chips - 350

Fish and Chips - 350

Cá tẩm bột rán giòn với khoai tây chiên
Cá vược, khoai tây chiên, xốt tác ta

Cá tẩm bột rán giòn với khoai tây chiên
Cá vược, khoai tây chiên, xốt tác ta

Sea bass, French fries, tartar sauce

Sea bass, French fries, tartar sauce

Battered prawns - 300

Battered prawns - 300

Tôm tẩm bột chiên
Xốt ớt ngọt, rau mùi

Tôm tẩm bột chiên
Xốt ớt ngọt, rau mùi

Sweet chili sauce, coriander

Sweet chili sauce, coriander

Chicken finger - 300

Chicken finger - 300

Thịt gà tẩm bột chiên giòn
Xốt mayonnaise vị ca ri

Thịt gà tẩm bột chiên giòn
Xốt mayonnaise vị ca ri

Curry mayonnaise

Curry mayonnaise

Vietnamese Dim Sum - 350

Vietnamese Dim Sum - 350

Điểm tâm Dim sum Việt nam
Hấp và rán, xốt xì dầu ớt

Điểm tâm Dim sum Việt nam
Hấp và rán, xốt xì dầu ớt

Steamed and fried, soy sauce and chili

Steamed and fried, soy sauce and chili

Vegetarian Option
Món chay

Gluten free
Không chứa gluten

Prices quoted in VND(,000), subject to 5% to service charge and 10% VAT.

Giá tίnh bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
Please kindly inform us if you have any food allergies.

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý khách có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào.

Vegetarian Option
Món chay

Gluten free
Không chứa gluten

Prices quoted in VND(,000), subject to 5% to service charge and 10% VAT.

Giá tίnh bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
Please kindly inform us if you have any food allergies.

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý khách có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào.

SUMMER COCKTAIL CREATIONS

SUMMER COCKTAIL CREATIONS

Bamboo Air

Bamboo Air

Tequila, Grand marnier, Lychee liquer

Tequila, Grand marnier, Lychee liquer

Bottega Prosecco

Bottega Prosecco

Green Goddess

Green Goddess

Gin, Mint syrup, Cucumber juice

Gin, Mint syrup, Cucumber juice

Lime juice, Simple syrup, Tonic

Lime juice, Simple syrup, Tonic

Retro Planter

Retro Planter

Rum, Apricot, Peach schnapps

Rum, Apricot, Peach schnapps

Canberry, Orange, Lime

Canberry, Orange, Lime

Hanoi Summer

Hanoi Summer

Vodka, Elder flowers syrup

Vodka, Elder flowers syrup

Rasberry purree

Rasberry purree

Lychee, Lime, Thymes leaf

Lychee, Lime, Thymes leaf

Lost Sailor Negroni

Lost Sailor Negroni

Gin, Campari, Marsala

Gin, Campari, Marsala

Angostura bitter

Angostura bitter

225

225

Prices quoted in VND(,000), subject to 5% to service charge and 10% VAT.

Giá tίnh bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT

Prices quoted in VND(,000), subject to 5% to service charge and 10% VAT.

Giá tίnh bằng nghìn đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT

