
Benedict
190 

Bánh muffin nhà làm, tr!ng ch"n, 
x#t Hollandaise, th$t xông khói 

n%&ng, m'ng tây

viva España!
200

Tr!ng gà n(u ch)m 65oC, *)u nành lông Nh)t, khoai lang chiên,
th$t ham Iberico, phô mai Manchego, d"u olive v$ truffle

Mexican
190

Bánh b+p giòn, x#t bò cay,
x#t trái b,, &t jalapeño, salsa

và tr!ng #p la

XÀ LÁCH CAESAR                  *Tôm        220          * Gà nướng        200
Xà lách n%&ng, phô mai Parmesan, m'ng tây,
*)u Hà Lan, cá c,m ngâm d"u

Mia Garden Salad
Hãy *- *"u b.p c/a chúng tôi chu0n b$ món salad c/a b1n
v&i nh2ng nguyên li3u t%,i ngon nh(t theo mùa

Mediterranean bowl
Cà chua nhi4u màu, ô-liu, s#t *)u r'ng ng5a, d%a leo,
húng l/i, h1t diêm m1ch

120

140

hàu
*3 con     280        * 6 con    500        * 12 con     1.000

Hàu h6o h1ng Hyogo Nh)t B6n
Dùng l1nh ho7c N%&ng v&i x#t s6 &t cay

bánh mì bagel
*Giăm bông Parma     145        *Gà nướng    120

Bánh mì bagel nhà làm, kem phô mai rau kinh gi&i,
h1t ô liu và rau rocket

patatas bravas
 120

Khoai tây cay ki-u Tây Ban Nha, 
x#t aioli, ngò tây xo+n

bánh mì b! trái
*Tôm     200        *Cá hồi     180

Bánh mì Sourdough n%&ng, x#t 
trái b, và hành tây ngâm chua

BURGER BÒ BLACK ANGUS  (200gr)
Th$t bò h2u c,, bánh mì brioche, phô mai Cheddar, d%a chu8t ngâm,
cà chua, rau rocket, th$t xông khói, hành tây ca-ra-men

PIZZA CAPRICCIOSA
X#t cà chua, xúc xích Mortadella, ô-liu *en, a-ti-sô, phô mai Mozzarella, n(m

PIZZA H"I S"N
Tôm, m5c, nghêu, v9m xanh, phô mai Mozzarella, x#t cà chua

PIZZA 4 LO#I PHÔ MAI & M$T ONG 
4 lo1i phô mai Mozzarella, Brie, Gorgonzola, Parmesan, m)t ong v$ truffle

PIZZA PEPPERONI & RAU ROCKET 
Xúc xích khô salami, chorizo, phô mai Mozzarella, x#t cà chua

420

320

425

380
  

375
 

Bloody Mary
Mimosa
Rosé Sangria
Aperol Spritz
Pinky Sunday
Spiced Margarita

190
120
190
190
190
190

720
720
720
720
720
720

TÔM X%C CH"O 
Tôm xóc ch6o l:a, t;i, &t, hành lá, ngò rí

bao-bao
Bánh bao k9p, cua l8t chiên giòn, x#t me 
mayonnaise cay, g;i xoài

S&'N HEO N&(NG T"NG (250GR) 
S%<n non heo h"m nh=, x#t chua cay,
các lo1i rau mùi, h1t mè

M) TAGLIATELLE H"I S"N
Mì húng qu. tây nhà làm n>i ti.ng c/a Mia, 
tôm, nghêu, m5c s2a, salsa

paint it black
C,m ? x#t m5c *en, m5c s2a,
phô mai mascarpone

let’s meat!
*Phần nhỏ(200gr)   750  *Phần lớn (400gr)   1.300
Th'n l%ng bò Black Angus 150 ngày 'n ng@ c#c n%&ng
Chọn 2 món ăn kèm:
• Xà lách Garden        |   • Các lo1i n(m xào
• Khoai tây nghi4n v$ n(m truffle   |   • Khoai tây chiên
  t0m phô mai Parmesan

gà n*+ng tre
S6 cây, mu#i &t, bông thiên lA, xôi chiên

315

280

250

350

220

420

Sailor's Bisque
H6i s6n, cà chua, nhBy hoa ngh3 tây, bánh mì giòn

ph, bò
N%&c dùng ki-u Hà N8i, th$t th'n bò, b+p bò, n1m bò, 
hành lá

súp hoành thánh 
Hoành thánh tôm và th$t heo nhà làm, n(m mèo, mì 
tr!ng, c6i thìa, n%&c dùng gà

230

200

250

to start & to share

BÁNH K-P VI.T QU/T 
180 

Bánh k.p m&i n%&ng,
kem ca-ra-men, xi-rô lá phong

SINH T0 GRANOLA 
180

Sinh t# dâu các lo1i, granola t5 làm, 
trái cây theo mùa

French toast
235 

Bánh mì sourdough n%&ng nhà làm, 
s2a qu., trái cây theo mùa

mùa hè sài gòn
180

Mousse d=a, xoài, vBn bánh v$ cam, 
kem va-ni

THE

CORNER

sweet temptation

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

Gợi ý

Ly Bình

Eat Your
Greens

Eat Your
Greens

từ Bếp trưởng
Món chay Món có hạt Thời gian

chuẩn bị dài


