LEGEND MENU 3D2N

(Gluten free & No nut / Không tinh bột và các loại hạt)
(No Dairy, Lactose, Milk / Không kem bơ sữa và pho mai)
(No sugar - Tất cả các món không dùng đường)

Set Lunch 1
STARTER / KHAI VỊ
Pan marinated mince beef wrapped "Lot" leaved and "Mam" sauce, herb
Bò cuốn lá lốt, kèm xốt mắm và rau thơm

SALAD / SA LÁT
Pomelo salad with king prawn and sweet sour sauce
Gỏi bưởi tôm với xốt chua ngọt

SOUP / SÚP
Chicken soup with lemongrass ﬂavor and sate coconut
Súp gà xé hương sả, sa tế cốt dừa

MAIN COURSE / MÓN CHÍNH
Oven Ocean Seabass in lime with Tamarind sauce
With wasabi sweet potato panko, stir fried fresh mushroom and Dragon bean with oyster sauce
Cá vược đại dương nướng chanh muối xốt me
Phục vụ kèm khoai lang vị wasabi chiên xù, nấm tươi xào đậu rồng với xốt dầu hào

DESSERT / TRÁNG MIỆNG
Tradition local seasonal fesh fruit
Hoa quả tươi địa phương theo mùa

LEGEND MENU 3D2N

(Gluten free & No nut / Không tinh bột và các loại hạt)
(No Dairy, Lactose, Milk / Không kem bơ sữa và pho mai)
(No sugar - Tất cả các món không dùng đường)

Family Style Set Dinner 1
SPECIAL STARTER PLATER / ÐĨA KHAI VỊ THẬP CẨM
Grilled mince ﬁsh on lemongrass
Chạo cá bao sả
Fresh noodle wrap with grilled chicken in lime leaved
Phở tươi cuốn gà nướng lá chanh
Deep fried squid cake
Chả mực chiên
Cress salad with three ﬂavor and dried beef
Nộm rau mầm tam vị với khô bò
Served with herb, cracker and dip
Phục vụ kèm với rau thơm, phồng tôm và nước xốt

MAIN COURSE / MÓN CHÍNH
Grilled marinated pork rib in Chasiu sauce
Sườn heo tẩm ướp nướng xá xíu
Wok fried spice and sour seafood with vegetable
Hải sản xào chua cay
Spice ﬁsh broth with pineapple
Canh cá nấu dứa
Steam rice
Cơm trắng

DESSERT / TRÁNG MIỆNG
Banana comport with coconut milk
Chè chuối cốt dừa
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(Gluten free & No nut / Không tinh bột và các loại hạt)
(No Dairy, Lactose, Milk / Không kem bơ sữa và pho mai)
(No sugar - Tất cả các món không dùng đường)

Breakfast Menu 1
Ha Long ﬁsh soup
Bún cá hạ long
Bread Station With Butter
Quầy bánh mì bơ
Croissant, Pain Chocolate, Raisin
Bánh sừng bò , cuộn socola , nhân nho
Eggs Station
Quầy trứng
Bacon & Chicken Sausage
Ba chỉ xông khói , xúc xích gà
Mixed Fruit
Hoa quả trộn

Set Lunch 2
STARTER / KHAI VỊ
Fresh spring roll with pork
Nem tươi cuốn thịt xốt me

SALAD / SA LÁT
Lotus stem salad with chicken
Gỏi ngó sen gà xé

SOUP / SÚP
Spice and sour prawn
Súp tôm chua cay

MAIN COURSE / MÓN CHÍNH
Stewed imported beef in ﬁve spice,
served with bread.
Served with bread and garden salad
Bò hầm xốt vang ngũ vị,
phục vụ cùng bánh mỳ

DESSERT / TRÁNG MIỆNG
Fresh fruit
Hoa quả tươi theo mùa
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Special Dinner Menu
SOUP / SÚP
Moutain mushroom soup with crispy enoki
Súp nấm hương rừng với nấm kim chiên giòn

APPERTIZED / KHAI VỊ
Deep fried chicken wing in ﬁve spice
Cánh gà chiên ngũ vị

SALAD / SA LÁT
Mixed garden salad with cabbage and sprout
Sa lát giòn rau xanh bắp cải giá đỗ

BBQ GRILLED CONNER
With seafood: Fish, Squid, Prawn, Clam
Với thăn cá, mực, tôm, ngao 2 vòi
With meat: Imported Beef, Pork, Chicken
Với thăn bò ngoại, ba rọi heo, má đùi gà
With vegetables: Okra, Corn, Assorted Mushroom
Rau nướng: Đậu bắp, Ngô, Nấm thập cẩm
Stir broccoli and cauliﬂower with garlic
Lơ xanh trắng xào tỏi
Fried rice
Cơm rang

DESSERT
Fresh Seasonal Fruit & Black stick rice comport
Hoa quả tươi theo mùa và chè nếp cẩm
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Light Breakfast menu 2
Beef and chicken noodle soup
Phở bò hoặc phở gà
Bread & Eggs
Bánh mì & trứng
French Toast
Bánh mì gối
Muesli & Corn ﬂack & choco
Ngũ cốc 3 loại
Juice
Nước hoa quả
Coffee & Tea
Cà phê và trà

Brunch Menu
Mixed Green Salad with Vinaigrette
Salad rau xanh với sốt dầu giấm
Skewer ﬁsh ball in tomato sauce
Chả cá xiên xốt cà chua
Stir Fried Chicken with Egg noodle & vegetables
Mì xào gà và rau
Sautéed Potato with Mushroom & Cream
Khoai tây xào kem nấm
Tropical Fruit Plate
Hoa quả tươi theo mùa

