APPETIZER

KHAI VỊ

The Lam Salad
strawberry, asparagus, mixed organic leaves, balsamic vinaigrette,
candied pistachios

260

The Lam Salad
dâu tây, măng tây, các loại xà lách hữu cơ, giấm balsamic, kẹo hạt dẻ

260

Pear Salad
arugula, radicchio, lollo rosso, golden pear, pomegranate dressing

230

Pear Salad
rau rocket, rau diếp xoăn búp, xà lách xoăn *ỏ, lê vàng, xốt trái lựu

230

Vegetarian Summer Rolls
potato, taro, jicama, fried tofu, fresh herbs, peanut sauce

150

Gỏi Cuốn Chay Mùa Hè
khoai tây, khoai môn, củ sắn, *ậu hũ chiên, rau thơm, xốt *ậu phộng

150

Burrata
tomato in textures, homemade pesto, sourdough, lemon compote, pine nuts

280

Phô Mai Burrata
cà chua, xốt rau mùi nhà làm, bánh mì chua, mứt chanh, hạt thông

280

SO U P

SO U P

Truffled Pumpkin
sautéed shimeji mushrooms, sourdough croutons, truffle oil

190

Súp Bí Đỏ Truffle
nấm linh chi xào, bánh mì sourdough giòn, dầu truffle

190

Cauliflower
roasted cauliflower, shiso in textures, croutons

190

Súp Bông Cải Trắng
bông cải trắng nướng, bột lá tía tô, bánh mì giòn

190

LARGER PLATES

LARGER PLATES

Ricotta Agnolotti
shimeji mushroom, pumpkin, lemon, Beurre Blanc, pine nuts

230

Bánh Agnolotti Nhân Phô Mai Ricotta
nấm linh chi, bí *ỏ, chanh vàng, xốt bơ, hạt thông

230

Handmade Tagliatelle
tomato warm salsa, shiitake, sautéed peas, Parmesan cheese, chili

280

Mì Tagliatelle
xốt cà chua, nấm hương, *ậu xào, phô mai Parmesan, ớt

280

Risotto di Zucca
roasted pumpkin, hazelnuts, Pecorino cheese

260

Risotto di Zucca
bí *ỏ nướng, hạt phỉ, phô mai Pecorino

260

Soba
soba noodles, tomato, garlic, arugula, lemon, tonkin flower, chili

300

Soba
mì soba, cà chua, tỏi, xà lách rocket, chanh vàng, bông thiên lý, ớt

300

Pumpkin Steak
lemon and apricot jam, basil oil, chimichurri

265

Pumpkin Steak
bí *ỏ nướng, mứt chanh vàng và mơ, dầu húng quế tây, xốt chimichurri

265

PIZZA

PIZZA

Truffle & Wild Mushroom
white truffle oil, mixed wild mushroom, Mozzarella cheese

495

Truffle & Wild Mushroom
dầu nấm truffle trắng, nấm các loại, phô mai Mozzarella

495

Quattro Formaggi
Mozzarella, Brie, Gorgonzola, Parmesan cheese

380

Quattro Formaggi
4 loại phô mai : Mozzarella, Brie, Gorgonzola, Parmesan

380

Add to any of your pizza: Artisan Fresh Burrata +150

Vegan

Contain Dairy

Chef’s Recommendation

Spicy
Contain Nuts

*Prices are quoted in thousand Dong
and subject to service charge and then VAT

Thêm vào bất kỳ Pizza: Phô mai Burrata tươi +150

Món Thuần Chay

Món Có Sản Phẩm Từ Sữa

Gợi Ý Của Bếp Trưởng

Cay

Món Có Hạt

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

