
Vegetarian / Món rau                         Gluten free / Món kiêng bột mỳ                           angelina signature dish/Món đặc trưng của angelina
Prices are subject to 5% service charge and 10% VAT. Please inform us if you have any food allergies. 

Giá chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT. Vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý khách có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào.

bar bites
Các món khai vị nhẹ

BLACK TRUFFLE THICK-CUT POTATO FRIES
220,000
KHOAI TÂY CHIÊN VÀ NẤM CỦ ĐEN 

RAZOR CLAMS - 240,000
Roasted garlic - chorizo - green peas

TU HÀI MÓNG TAY
Tỏi xào - xúc xích cay - đậu hạt

CRAB HOT DOG - 300,000                                                                        
Coleslaw - saffron mayonnaise 

BÁNH MỲ HOT DOG THỊT CUA
Xa lát trộn - xốt mayonnaise với nhụy hoa nghệ tây 

FINE DE CLAIRE
260,000 (3pcs) | 490,000 (6pcs)
HÀU NHẬP KHẨU TỪ PHÁP

KAVIARI KRISTAL CAVIAR 30g - 2,900,000
“Acipenser schrenckii x Huso dauricus”

served with condiments 

TRỨNG CÁ TẦM KAVIARI
Lai giữa cá tầm Nhật và Kaluga – phục vụ với đồ ăn kèm

WILD AMERICAN CHERRIES
150g - 300,000 | 300g - 590,000
Lemon vanilla Chantilly - chocolate sauce 

CHERRY MỸ TỰ NHIÊN
Kem Chantilly vị chanh va-ni – xốt sô cô la

SEASONAL EXOTIC CUT FRUIT 
290,000 Small | 460,000 Large
ĐĨA HOA QUẢ THEO MÙA
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bar boards
Các món trên khay

MARCHAND CHEESE BOARD
390,000 (3pcs) | 460,000 (5pcs)
French artisanal cheese with assorted condiments
KHAY CÁC LOẠI PHÔ MAI
Các loại phô mai với các đồ ăn kèm

CHARCUTERIE AND CHEESE SELECTION 
450,000 (Small) | 890,000 (Large)
Marchand cheese selection with charcuterie and  
condiments
CÁC LOẠI XÚC XÍCH VÀ PHÔ MAI CHỌN LỌC
Các loại phô mai Marchand với xúc xích và đồ ăn kèm

SCOTTISH SMOKED SALMON - 590,000
Horseradish whipping cream - lemon - Kaviari salmon 
eggs - dill and honey sauce - country bread toast
CÁ HỒI SCOTLAND HUN KHÓI
Kem vị củ cải ngựa đánh bông – chanh – trứng cá hồi Kaviari 
xốt mật ong và thì là – bánh mì nướng đồng quê

SARDINE LA BELLE-ILOISE ‘SINCE 1932’    
390,000 (1pc) | 950,000 (3pcs)
Lemon thyme and Timut pepper - red and green chili - 
tomato - lemon - extra virgin oil
CÁ MÒI LA BELLE-ILOISE “TỪ 1932”
Xạ hương chanh và hạt tiêu Nê pan - ớt đỏ và ớt xanh  
cà chua - chanh - dầu ô liu hảo hạng

JAMÓN IBÉRICO - 350,000 (50gr) | 690,000 (100gr)
Aged 48 Months
JĂM BÔNG VAI IBÉRICO
Làm khô 48 tháng

CRISPY IBÉRICO CIABATTA - 290,000
Ibérico ham shoulder - wild rocket - pesto mayonnaise 
BÁNH MÌ CIABATTA GIÒN
Giăm bông Iberico - xa lát rocket - xốt mayonnaise vị húng tỏi

BLACK ANGUS BEEF TARTARE - 390,000
Gluten free bread - quail egg - cream cheese sauce 

GỎI THĂN NÕN BÒ BLACK ANGUS 
Bánh mì không gluten – trứng cút – xốt kem phô mai

starters
Các món khai vị 

ANGELINA BEEF CARPACCIO - 480,000
Burrata cheese - truffle aioli - capers -  
semi dried tomatoes - wild rocket  
GỎI THỊT BÒ CẮT LÁT MỎNG ANGELINA
Xốt aioli vị nấm củ - nụ bạch hoa - cà chua khô se - xa lát rốc két

PAN-SEARED FOIE GRAS 
450,000 (60gr) | 890,000 (120g) 
Arugula - mango chutney
GAN BÉO ÁP CHẢO: Rau arugula - mứt xoài

AUSTRALIAN BONE MARROW - 390,000
Onion chutney - artisanal bread
TUỶ BÒ ÚC: Hành tây om nhừ - bánh mỳ đen

ALASKAN KING CRAB AND CANADIAN 
LOBSTER SALAD - 850,000
Lettuce - avocado - green onion - walnut dressing - 
cocktail sauce 
XA LÁT CUA HOÀNG ĐẾ ALASKA VÀ TÔM HÙM CANADA 
Rau diếp – quả bơ – hành xanh – xốt hạt hồ đào – xốt cocktail

SMOKED EEL BRUSCHETTA - 360,000  
Smoked mackerel caviar - pickled cucumbers -   
steamed potatoes - whole grain mustard sauce

LƯƠN BRUSCHETTA HUN KHÓI
Trứng cá thu hun khói – dưa chuột muối 

khoai tây hấp - xốt mù tạt nguyên hạt
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from the garden
Các món rau 

GOAT CHEESE & BEET SALAD - 320,000
Roasted beetroot - Australian goat cheese -  
candied walnuts - apple bourbon honey dressing

XA LÁT CỦ CẢI ĐỎ VÀ PHÔ MAI DÊ
Củ cải đỏ bỏ lò - phô mai dê - hạt hồ đào -  
xốt táo va ni và mật ong

GREEN ORZO - 360,000
Summer truffles - Parmesan - Dalat vegetables

XA LÁT HẠT ORZO
Nấm củ đen – phô mai Pác mơ san – rau Đà Lạt

ANGELINA CEASAR - 330,000 
Romaine leaves - Parmesan - fried onion rings - 
artisanal bread croutons

XA LÁT CEASAR CỦA ANGELINA
Xa lát Romaine – phô mai bào – hành tây rán – 
bánh mì giòn
ADD ROASTED CHICKEN + 120,000
VỚI GÀ QUAY 
ADD HALF CANADIAN LOBSTER + 890,000

VỚI NỬA CON TÔM HÙM CA NA ĐA

TRUFFLE AND MUSHROOM SOUP - 290,000
Summer truffle - crispy mushrooms - herb oil

XÚP NẤM 
Nấm củ đen - nấm tươi xào - dầu rau gia vị 

BUTTERNUT SQUASH AND ORANGE CHILLED 
SOUP - 290,000
Feta cheese - roasted pumpkin seeds - lemon zest

XÚP LẠNH BÍ NGHỆ VÀ CAM
Phô mai Feta – hạt bí ngô nướng – chanh bào 

WILD ROCKET SALAD- 290,000 
Avocado - warm vegetables - Parmesan -  
vanilla dressing

XA LÁT ROCKET
Quả bơ - rau - dầu dấm với phô mai Pác mơ san

 

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật
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roasted or braised
Các món quay hoặc om

ARCTIC SNOW FISH - 1,100,000
Eggplant caviar - roasted almond and shallots -  
baby zucchini - Tzatziki sauce 

CÁ TUYẾT
Trứng cá muối cà tím – hạnh đào và hành củ nướng –  
bí tây – xốt dưa chuột nhồi

SLOW COOKED ATLANTIC SEA BREAM  - 790,000                                                                                                             
Sautéed Paris mushrooms - pink ginger - mushroom sauce

CÁ TRÁP ĐẠI TÂY DƯƠNG NẤU CHẬM
Nấm Paris xào – gừng đỏ - xốt nấm

SEARED SCOTTISH SALMON - 990,000
Pepperoncino linguine pasta - Alaskan crab -  
grated bottarga - crustacean bisque

CÁ HỒI SCOTLAND ÁP CHẢO
Mì Ý – cua Alaska – phô mai Bottarga bào – xốt tôm

WHOLE CANADIAN LIVE LOBSTER 500G - 1,800,000
Roasted lobster - parsley and garlic butter - 
heirloom vegetables

TÔM HÙM CA NA ĐA NGUYÊN CON 500G
Tôm hùm nướng – mùi tây và bơ tỏi – rau non

12 HOUR WAGYU BEEF SHORT RIB - 950,000
Truffled mashed potatoes - zucchini - pine nuts - 
red wine sauce

THỊT SƯỜN BÒ WAGYU NẤU CHẬM 12 GIỜ
Khoai tây nghiền vị nấm củ - bí tây - hạt thông -  
xốt rượu vang đỏ

NEW ZEALAND LAMB RACK  300g - 1,000,000
Green beans - spätzle - cherry tomates - 
rosemary - roasted garlic

SƯỜN CỪU NEW ZEALAND 300G
Đậu hạt – mì trứng – cà chua bi – lá hương thảo – tỏi xào 

AUSTRALIAN WAGYU BEEF TENDERLOIN 
MB6 + 250g - 1,800,000
Mashed potatoes - garden vegetables -
red wine sauce

THĂN NÕN BÒ WAGYU ÚC MB6 + 250G   
Khoai tây nghiền - rau chọn lọc - xốt vang đỏ
Add 60g seared foie gras + 400,000 

Với 60g gan béo áp chảo

ANGELINA WAGYU BURGER - 690,000
Australian Wagyu flank steak - farm aged cheddar -  
tomatoes - red onion chutney - smoked bacon - 
thick-cut potato fries

BURGER BÒ WAGYU ANGELINA
Thăn nạm bò Wagyu Úc – phô mai Cheddar – cà chua – 
hành tím om nhừ - thịt hun khói – khoai tây sợi to chiên

IBÉRICO PORK OPEN SANDWICH - 720,000
Ground Ibérico pork Secreto - seared organic egg - 
Australian feta cheese - sautéed onion

BÁNH KẸP THỊT HEO IBÉRICO
Thịt heo Iberico xay – trứng hữu cơ ốp-lết –  
phô mai feta Úc – hành xào

FRENCH BABY CHICKEN 500g - 590,000 
Yellow chicken - potato croquettes - black pepper sauce  

GÀ PHÁP NON
Gà non – khoai tây nghiền – xốt tiêu đen   

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật
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share it
Các món ăn chung nhau 

FISHERMAN’S POT - 990,000
Cod fish - tooth fish - salmon - sea bream - spinach - 
Dalat vegetables - clam and smoked mackerel 
caviar sauce

HẢI SẢN NẤU 
Cá tuyết – cá hồi – cá tráp – rau chân vịt – rau Đà Lạt –  
xốt ngao và trứng cá thu hun khói muối

WHOLE FRENCH ROASTED CHICKEN 1.3kg - 
890,000
Himalayan salt - Phu Quoc pepper

GÀ PHÁP QUAY 1.3kg
Gà Pháp – muối Himalaya - hạt tiêu Phú Quốc

BLACK ANGUS LADY TOMAHAWK 
MB2 + 1.2KG - 2,100,000
Australian roasted grass fed prime rib on the bone

THĂN BÒ BLACK ANGUS LIỀN XƯƠNG TOMAHAWK 
MB2 + 1.2KG    
Thăn bò ăn cỏ liền xương quay

AUSTRALIAN WAGYU BEEF TOMAHAWK 
MB4-5 + 1.5kg - 3,950,000
Full blooded roasted and smoked western 
Australian Wagyu on the bone 

THĂN BÒ WAGYU ÚC LIỀN XƯƠNG TOMAHAWK 
MB4-5 + 1.5KG
Thăn bò Wagyu Tây Úc liền xương quay & hun khói nhẹ                 

SIDE DISHES - 200,000
Các món ăn kèm

HALF AVOCADO
MỘT NỬA QUẢ BƠ 
SAUTÉED MUSHROOMS
NẤM XÀO 
HEIRLOOM VEGETABLES
RAU NON XÀO
THICK-CUT POTATOES
KHOAI TÂY SỢI TO CHIÊN
SKINNY FRIES       
KHOAI TÂY SỢI NHỎ CHIÊN
MASHED POTATOES
KHOAI TÂY NGHIỀN      
SAUTÉED ASPARAGUS 
MĂNG TÂY XÀO

SAUCES
Các loại xốt

BÉARNAISE   
XỐT BƠ TRỨNG
ROSEMARY
XỐT LÁ HƯƠNG THẢO
TZATZIKI 
XỐT DƯA CHUỘT NHỒI
RED WINE SAUCE 
XỐT RƯỢU VANG ĐỎ
BLACK PEPPER SAUCE
XỐT TIÊU ĐEN    

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật
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sweet dreams
Các món tráng miệng

WILD AMERICAN CHERRIES
150g/300,000 | 300g/590,000
Lemon vanilla Chantilly - chocolate sauce 

CHERRY MỸ TỰ NHIÊN 
Kem Chantilly vani chanh – xốt sô cô la

ANGELINA CIGAR - 200,000
Diplomat mousse - dark chocolate -  vanilla ice cream
XÌ GÀ ANGELINA: Kem nổi - sô cô la đen - kem va ni 

HAZELNUT CHOUX - 220,000
Hazelnut Chiboust - salted caramel ice cream -  
warm chocolate sauce 
BÁNH SU HẠT PHỈ
Kem Chiboust hạt phỉ - kem caramen mặn – xốt sô cô la ấm

SEASONAL EXOTIC CUT FRUIT 
290,000 (Small) | 460,000 (Large)
Seasonal fruits 
ĐĨA HOA QUẢ TƯƠI 
Hoa quả theo mùa 

GOLD CHOCOLATE - 220,000
Valrhona Caraïbe 66% chocolate - white chocolate 
mousse - cocoa sorbet - crumble - chocolate foam 
SÔ CÔ LA VÀNG
Sô cô la Caribbean 66% - kem sô cô la trắng –  
kem thanh vị ca cao – bánh giòn – xốt bông sô cô la

BANOFFEE  TARTLET - 200,000
Crispy pecans - cinnamon whipped cream -
grated Tahiti chocolate
BÁNH KEM CHUỐI 
Hạt pecan giòn - kem đánh bông vị quế - sô cô la Tahiti bào

ANGELINA-MADE SHERBET
80,000 (1 scoop) | 230,000 (3 scoops)
Strawberry and mint - blood orange - peach -
rose and lychee - blackcurrant - green apple

KEM THANH VỊ 
Kem thanh vị dâu tây và bạc hà - cam đỏ - đào -  
hoa hồng và vải - lý chua đen - táo xanh

ANGELINA-MADE ICE CREAM
80,000 (1 scoop) | 230,000 (3 scoops)
Coconut and coffee - salted caramel - young rice - 
banana and honey - vanilla and cinnamon

KEM 
Kem dừa và cà phê - kem caramen mặn - kem cốm - 
kem chuối và mật ong - kem va ni và quế 

PRESIDENT TRUMP & CHAIRMAN KIM 
CHOCOLATE FREEDOM - 390,000
Molten chocolate cake - vanilla ice cream - 
fresh berries chocolate crumble

(Signature dish at the USA - DPRK Summit February 2019)
MÓN SÔ CÔ LA TỰ DO PHỤC VỤ TỔNG THỐNG TRUMP 
VÀ CHỦ TỊCH KIM
Bánh sô cô la molten – kem vani –  
bánh hoa quả đỏ sô cô la vụn
(Món phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tháng 2 năm 
2019)

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật


