
LUXURY HIGH TEA MENU 

(Offer 15 % off for all member level, Booked in advance) 

Tier 1/ Price: 750.000 ++ VND /Set/2 persons 

Complimentary 02 glass of Sparkling wine 

Selection of tea and coffee 

Time: 12:00-17:00 

OPEN SANDWICH 

Fresh wakame and tuna 

Rong biển tươi và cá ngừ đại dương 

Avocado and prawns 

Bơ nghiền và tôm chần 

Smoked salmon on cream cheese 

Cá hồi xông khói và phô mai kem 

Pomelo with dried beef 

Bưởi và bò khô 

Tomato and buffalo cheese 

Cà chua tươi và phô mai sữa trâu 

SWEET 

Selection mini éclair 

Các loại bánh éclair 

Selection macaroon 

Các loại bánh macaroon 

Lemon grass cream Brulee 

Bánh trứng nướng kiểu Pháp vị sả 

Scone and selection spread 

               Bánh scone và đồ ăn kèm 

Sticky rice with mung bean filling 

Bánh ram đậu xanh 

Taro sweet soup with coconut 

Chè khoai môn nước dừa 

Cassava cake 

Bánh sắn 

 

 



LUNCH MENU THE EATERY 

Tier2/ Price: 850.000 ++/VND/ 2 PERSONS 

Local Set menu with 02 glass local beer paring 

Time: 11:30-15:30 

STARTER 
 

Vietnamese trio starter 

Pomelo salad, prawn spring roll, crispy pork hand roll 

Khai vị Việt Nam 3 món 

Gởi bưởi, cuốn tươi vị tôm, chả giò heo chiên giòn 

 
SOUP 

 
Hot and sour fish soup 

Canh chua cá 

 
MAIN COURSE 

Grilled beef with lemon grass sauce 

Bò nướng sốt sả 

Sautéed young vegetables 

Rau củ non xào 

Vietnamese seafood with spicy sauce 

Hải sản sốt cay phong cách Việt 

Steamed rice 

Cơm trắng 

 
DESSERT 

Caramel flan with seasonal fruits 

Bánh flan và trái cây tươi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DINNER SET MENU HORIZON 

Tier 3/ Price: 1.150.000++/VND/ PER PERSONS 

Complimentary 02 Glass local Best Brews or 02 Glass of house wine paring 

Time: 18:30 - 21:30 

 

Dinner Fusion set menu  

STARTER 
 

Seared Japanese scallop with lemon butter and mixed salad 

Sò điệp Nhật áp chảo dùng kèm sốt trắng vị sả và salad tổng hợp 

 

SOUP 

Classic lentil soup and smoked pork 

Súp đậu lăng truyền thống và thịt heo xông khói 

 

PRE MAIN 

Seared duck breast with pumpkin puree and star anise sauce 

Ức vịt áp chảo dùng kèm bí đỏ nghiền và sốt vị hoa hồi 

 

MAIN 

Seared beef with red wine sauce 

Bò áp chảo dùng kèm sốt rượu vang 

DESSERT 

Passion cheese cake with chocolate sauce and mixed fruits 

Bánh phô mai vị chanh dây dùng kèm sốt sô cô la và trái cây 

 

 

 

 

 

 

 

 


