
Cá H!i Ceviche
x!t cay ki"u La-tinh, x!t trái b#,
hành tây $%, h&t diêm m&ch giòn

Cá Ng" Tostaditas (2 Mi#ng)
cá ng' t(#i ()p gia v* cay, bánh ngô giòn, 
)t mayo hun khói, b#, hành ngâm

Tempura Cua L$t
xoài xanh, húng l+i, n()c m,m me

Sò %i&p Hokkaido
sashimi sò $i-p, x!t cam qu.t, b#,
táo Granny Smith, thì là, kem wasabi

Crab & Crab 
th*t cua Jumbo, d(a chu/t, x!t chanh 
mayo, h&t diêm m&ch, b&c hà, b#,
)t jalapeño ngâm chua

Gan Ng'ng Pháp (60g)
gan ng0ng áp ch1o, x!t r(2u Malbec,
d3u tru4e, m5t hành tây, bánh mì brioche, 
h&t d6

G(i Cu)n Chay Mùa Hè
khoai lang, khoai môn, c+ s,n, $7u h8 chiên, 
rau mùi, x!t $7u ph/ng

310

280

340

380

320

450

150

.+$ , � 9 �

Khoai Tây Chiên T*m Phô Mai Parmesan

Khoai Tây Nghi+n V, N-m Tru.e

M/ng Tây N01ng

Khoai Lang Chiên

Các Lo2i N-m N01ng

Rau C3 Xào

C4m Tr5ng

120

120

150

120

120

120

50

M6 Tagliatelle 
tôm, nghêu, m9c s:a, cà chua, húng tây

Presa Ibérica (120g)
bít t;t heo Iberia, táo n()ng, nh8 t(#ng 
dâu r'ng, $&i hoàng

Bít T#t Wagyu (100g / 200g)
th<n ngo&i bò Wagyu 450 ngày <n
ng8 c!c, t%i $en, khoai tây nghi=n
d3u tru4e, m<ng tây

Ph7 Bò
n()c dùng ki"u Hà N/i, th*t th<n bò,
b,p bò, n&m bò, hành lá

Cá Cam Ch8 Vàng
chanh vàng, n> b&ch hoa, ngò tây ?,
cà chua $+ màu, b# nâu

9c V,t T*m Tiêu Phú Qu)c
$&i hoàng, xà lách búp $%,
dressing m# Nh7t, x!t cam

Cá H!i Tasmania
n@m h(#ng v* tru4e, $7u mùa hè nghi=n, 
rau mùi t(#i

Gà N01ng Tre 
s1 cây, mu!i )t, xôi chiên, bông thiên l.

Bò Ribeye (300g)
th<n ngo&i bò Úc Black Angus 150 ngày 
<n ng8 c!c, khoai tây bi n()ng, x!t tiêu

370

560

750 / 1,500

200

595

550

420

380

1,150

M Ó N  C H Í N H

Bánh Agnolotti Nhân Phô Mai Ricotta
n@m linh chi, bí $%, chanh vàng, x!t b#

Bánh Kh:t Tôm 
tôm, n()c c!t d'a, hành lá, ngh-,
rau th#m, n()c m,m

V;m Xanh New Zealand
vAm xanh New Zealand, rau mùi, hành tím, 
chanh vàng, )t, c3n tây, x!t kem

Canh Cá Mú Thì Là
cá mú, nghêu, thì là, hành lá, cà chua

Sò %i&p Hokkaido Áp Ch<o
th*t ngu/i Iberico, bông c1i tr,ng nghi=n, 
n@m linh chi xào

Cá Tuy#t Kho T$
cá tuy;t Patagonian th(2ng h&ng,
n()c d'a t(#i, c#m tr,ng g&o lài

Ch< Cá Lã V:ng
cá l<ng phi lê, hành lá, thì là, bún t(#i, 
m,m tôm

Cá Tuy#t T04ng Miso
x!t miso, m<ng tây n()ng, $7u Hà Lan 
nghi=n nhuyBn, x!t chimichurri

230

200

280

350

340

650

320

650

L I G H T E R

P I Z Z A

Tru.e & Wild Mushroom
d3u n@m tru4e tr,ng, n@m các lo&i,
phô mai Mozzarella

Quattro Formaggi
4 lo&i phô mai Mozzarella, Brie,
Gorgonzola, Parmesan

Pepperoni
xúc xích khô salami, chorizo,
phô mai Mozzarella, cà chua

Frutti Di Mare
tôm sú, m9c, nghêu, vAm v)i phô mai
Mozzarella, cà chua

Thêm vào b!t k" Pizza:
Phô mai Burrata t#$i   +150

495

380

375

425

Black Angus Burger 
400

200g th*t bò h:u c#, bánh mì brioche,
phô mai Cheddar, d(a leo mu!i, cà chua, 
rau rocket, th*t ngu/i, hành tây caramel
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The Lam Salad
dâu tây, m<ng tây, các lo&i xà lách h:u c#, 
gi@m balsamic, kAo h&t d6

Xà Lách Caesar Ki=u Mia
$7u Hà Lan, th*t xông khói, m<ng tây xanh, 
xà lách n()ng, phô mai Parmesan

Xà Lách B4 Tôm
b# trái, tôm, xà lách rocket, c+ d=n
ngâm chua, cà chua màu, gi@m balsamic

Panzanella B2ch Tu$c
b&ch tu/c n()ng, cà chua màu, trái ô liu 
nghi=n, x!t chimichurri, trái ô liu tr/n,
bánh mì chua n()ng giòn

Phô Mai Burrata
cà chua, x!t Pesto nhà làm, bánh mì chua, 
m5t chanh, h&t thông

Cá Ng" Tataki
m<ng tây, bông c1i xanh baby, tr5ng cút 
ngâm chua, x!t mè mayo

260

220

300

300

280

285

S A L A D

Súp Bí %( Tru.e
n@m linh chi xào, bánh mì sourdough giòn, 
d3u tru4e

Súp Bông C<i Tr5ng
bông c1i tr,ng n()ng, b/t lá tía tô,
bánh mì giòn

Sailor's Bisque
h1i s1n, cà chua, nh>y hoa ngh- tây,
bánh mì giòn

Súp Hoành Thánh
hoành thánh tôm và th*t heo nhà làm,
n@m mèo, mì tr5ng, c1i thìa, n()c dùng gà

190

190

230

250

S Ú P

Giá theo %$n v& nghìn '(ng, ch#a bao g(m phí ph)c v) và thu* VAT

C H E F ’ S  S P E C I A L

B U R G E R

Món Chay
G+i , C-a B*p Tr#.ng

Cay
Món Có H/t

Bánh Tartare Bò Mia
310

phiên b1n bánh tartare bò truy=n th!ng 
cùng v)i v* cay c+a h&t d0i và m,c khén

Tiradito Cá Cam
300

cá cam sashimi, cam vàng nh7p khCu, 
tr5ng cá hDi, ngò gai, x!t cay ki"u La-tinh

Wok The Tiger! (200g)
315

tôm sú s!c t%i )t, x!t me, lá tía tô,
x!t mu!i )t xanh nhà làm

%ùi V,t Confit
350

$ùi v*t n@u ch7m trong 24 giE, trái cây 
nhi-t $)i xay nhuyBn, n@m $ùi gà,

x!t cam

Nice To Meat You (200g)
670

th<n ngo&i bò Jack’s Creek 150 ngày <n 
ng8 c!c, cà r!t nghi=n h(#ng vani,

khoai tây fondant, x!t hoa dâm b>t


