
HOMEMADE GRANOLA   |   165
sữa chua, ổi, kiwi, các loại dâu, xoài, các loại hạt

SMOOTHIE BOWL   |   180
sữa chua, các loại dâu rừng, chuối, trái cây theo mùa, các loại hạt

SALMON TOAST   |   330
cá hồi nhà làm, kem phô mai, thì là, bơ, bánh mì lúa mạch

OPEN BAGEL   |   145
bánh mì tròn nhà làm, kem phô mai oregano, xà lách rocket,
thịt nguội Parma, cà chua sấy

SEASONAL FRUIT PLATTER   |   120
trái cây theo mùa

2 EGGS YOUR OWN WAY   |   250
trứng khuấy | trứng chiên 1 mặt | trứng chiên 2 mặt 
| trứng chiên trứng luộc chín | trứng cuộn |
lòng trắng trứng | trứng chần
 
• Chon món !n kèm:
xúc xích nướng | khoai tây nướng |
thịt ba rọi xông khói nướng | cà chua nướng |
các loại nấm nướng | các loại xà lách

SHAKSHUKA   |   180
trứng chần, ớt chuông nướng piperade, !ậu răng ngựa,
gia vị Địa Trung Hải và phô mai Feta
 
BENEDICT   |   190
bánh muffin, trứng chần, rau bó xôi,
xốt Hollandaise, jambon Pháp
 
OMELETTE ROYAL   |   200
cá hồi, phô mai Pecorino, nấm truffle

BAKER’S BASKET   |   140
các loại bánh mì nướng và bánh ngọt Viennoiseries

WAFFLES   |   200  
kem Nutella, các loại quả mọng, hạnh nhân nướng

FRENCH TOAST   |   235
bánh mì men tự nhiên, quế, các loại dâu,

kem Nutella, chuối, siro lá phong

PANCAKES   |   120
bánh mì nướng bơ, xi rô lá phong, quả mọng

PHỞ BÒ   |   200
phở bò kiểu Hà Nội, thăn bò, bắp bò, nạm bò,
rau thơm, hành lá

XÔI GÀ   |   180
xôi lá dứa, thịt gà, hành phi, nấm hương, mộc nhĩ

BÁNH MÌ   |   100
bánh mì, các loại thịt nguội Việt Nam, pâté, ớt,
ngò rí, hành lá, đồ chua nhà làm

CƠM TẤM   |   220
cơm tấm, sườn heo nướng, chả,
trứng chiên, dưa chua tự làm

NOODLES BOWL   |   210
mì trứng xào, thịt heo,
các loại rau

xin chào

EGG-CITING

“RATHER HEALTHY”
THEY SAID...

CAPPUCCINO  |  LATTE      |   90

AMERICANO  |  ESPRESSO   |   90

MACCHIATO  |  CHOCOLATE  |  VIETNAMESE COFFEE   |   90

DRINK YOUR GREENS   |   180
dưa leo, nước chanh, táo
 
THE DETOXIFIER   |   180
củ dền, cà rốt, ổi, chanh
 
THE VISION   |   180
cà rốt, cam, thơm (tùy chọn: nghệ)

FRESHLY SQUEEZED

YOGA BERRY   |   150
các loại dâu, nước ép nam việt quất, 
chuối
 
BERRY MATCHA   |   150
bột trà xanh, dâu, sữa tươi, kem béo

HEALTHY SMOOTHIES

MORNING BOOSTS

*Giá theo đơn vị nghìn Đồng, chưa bao gồm phí phục vụ và thuế VAT

10,000VND

Món Chay Gợi Ý Của Bếp Trưởng Món Có Các Loại HạtCay

CORNER

GIỜ HOẠT ĐỘNG: 6:30 SÁNG - 10:30 SÁNG

vi!t nam

.

BREAD CORNER

TH



LẤY CẢM HỨNG
TỪ ĐÂU?

HỘI HỌP BÊN SÔNG

Tên Mia lấy cảm hứng từ “Nước Mía” - một thức 
uống giải khát được yêu thích tại Việt Nam được 
làm từ đường mía. Thức uống giải khát quen 
thuộc này là một ví dụ điển hình cho vẻ đẹp tinh 
tế và gần gũi của đất nước Việt Nam. Nước mía 
là sự kết hợp hoàn hảo giữa tự nhiên và chân 
thực, một biểu tượng của văn hóa địa phương.

Từ việc phục vụ các món ăn lấy nguyên 
liệu hữu cơ tại các nhà hàng đến tạo nên 
một không gian thân thiện với môi 
trường, Mia Saigon mong muốn mang 
đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và 

gần gũi với thiên nhiên.

Tận hưởng nếp sống thượng hạng với những ưu đãi đặc 
biệt khi trở thành hội viên Mia Lifestyle Club, nơi mang 
đến sự thư giãn và cơ hội rèn luyện sức khỏe cho bạn mỗi 
ngày tại Sài Gòn. Đắm mình trong hồ bơi nước mặn ngoài 
trời, thưởng thức đồ uống và ăn tối với những lợi ích độc 
quyền tại "Dinh thự" Mia Boutique ven bờ sông Sài Gòn 
yên tĩnh. Trải nghiệm độc nhất nằm ở trung tâm thành 
phố Thủ Đức từ trước đến nay.

Liên hệ đội ngũ khách sạn Mia để được tư vấn thêm!

Tổ chức các buổi họp mặt kinh doanh hoặc các sự kiện 
của bạn tại vị trí tuyệt đẹp với tầm nhìn ra sông Sài Gòn 
và khu vườn xanh mát. Tận hưởng bầu không khí trong 
trẻo bên tách trà cho buổi ăn trưa với đồng nghiệp hoặc 
lên kế hoạch kinh doanh của bạn. Gói họp cả ngày và 
nửa ngày có sẵn tại Mia.

Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để được tư vấn!

BƯỚC QUA

Ô SPA
ỐC ĐẢO BÌNH YÊN CHO TÂM HỒN 

Đội ngũ Mia luôn sẵn sàng với tinh thần 
"Đồng tâm - nhất trí' để mang đến 
những trải nghiệm hoàn hảo và dịch vụ 
chất lượng với quyền lợi khách hàng là 

sự ưu tiên tại Mia.

ONE TEAM ONE DREAM

GÓC

GIẢI TRÍ

Nghệ thuật Việt Nam những thập niên trước 
là một trong những "kỳ quan" độc đáo tại 
Mia Sài Gòn. Bạn có thể tìm thấy bộ sưu tập 
các áp phích tuyên truyền, bìa sách, tem, 
nghệ thuật bao diêm, bìa ngày đầu tiên và 
tạp chí. Tại sảnh lễ tân, bạn cũng có thể tìm 
thấy một bộ sưu tập gốm cổ hơn 700 năm 
từ thời Lê, Trần, Lý, thời Hán và gốm sứ 
Chu Đậu, được trưng bày trang trọng lấy 
cảm hứng từ nét đẹp Đông Dương tinh tế.

Mua 1 tặng 1 từ 17:00 - 19:00
áp dụng cho các loại cocktail, mocktail, bia, 
rượu vang và rượu gin. Không áp dụng cho 

thực phẩm và rượu theo chai.

nhà hàng
madame lam

Lấy cảm hứng từ phong cách Indochine và Art 
Deco, Madame Lam được thiết kế với không gian 
mở và phong cách. Màu xanh lá cây nhạt, màu 
ngà và gỗ chào đón thực khách đến với một bầu 
không khí trang nhã và tinh tế. Tại đây, bạn có 
thể thưởng thức các món ăn Việt Nam đương đại 
đặc trưng được chế biến từ các nguyên liệu địa 
phương cao cấp và gia vị vùng miền tạo nên 

hương vị khó quên.

Số 10, Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Thủ Đức

Số 2-4, Đường Số 10, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chi Minh

10,000VND

NHỮNG KÝ ỨC

THẺ HỘI VIÊN
ƯU ĐÃI

GIN ON 8

happy hour

TH


