
Experience the region’s cuisine with a selection of set meals at 
Green Chili Restaurant. The menu offers tasty options of duck, 
chicken, beef, seafood, and more - made with only the freshest 

ingredients and exquisite recipes.

Local
signature



LOCAL DUCK SET

2 pax : 

Set Vịt Cổ Xanh

Duck Salad / Gỏi Vịt
Duck meat, herb, roasted peanut, mango, onion
Thịt vịt, rau thơm, lạc rang, xoài xanh, hành

Local Taro Soup / Canh Xương Vịt Nấu Khoai Sọ
Taro, herb, onion, duck bones
Khoai sọ, rau thơm, hành, xương vịt

Steamed Duck / Vịt Cổ Xanh Hấp
Blue necked duck, steamed rice, shallot, garlic,
lemongrass, Vietnamese herb
Vịt cổ xanh, cơm, hành tím, tỏi, sả, thảo mộc

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

Blue-necked duckling is an excellent protein, healthy fat, and iron source. It’s also 
deeply rich and full of flavor. Our chef knows how to cook it absolutely deliciously.

1,000,000
4 pax : 1,900,000

Grilled Duck with Mountain Spices
/ Vịt Cổ Xanh Nướng Gia Vị Dân Tộc

Blue necked duck, shallot, lemongrass, mountain spice, Vietnamese herb
Vịt cổ xanh, hành tím, sả, gia vị rừng, thảo mộc

Best Selling

Boiled Vegetables, Young Bamboo, Chayote, Vietnamese Spinach,
Morning Glory, Local Mustard Greens, Fiddlehead Greens, Bok Choy
Rau Củ Quả Luộc, Măng, Ngọn Su Su, Rau Mồng Tơi,
Rau Muống, Rau Cải Mèo, Rau Dớn, Cải Chíp

Vietnamese Omelette / Trứng Rán

Phụ phí mỗi loại là 150,000VND++

Choice of 1 Vegetable per 2 pax / Lựa chọn 1 loại rau cho 2 người:

Additional vegetable items are available at 150,000VND++

Or



2 pax : 

Papaya Salad / Gỏi Đu Đủ
Papaya, herb, roasted peanut, fish sauce
Đu đủ xanh, rau thơm, lạc rang, nước mắm

Minced Pork Broth with Vegetable / Canh Cải Thịt Bằm
Minced pork,  fresh vegetables, ginger
Thịt lợn, rau cải, gừng

Deep-Fried Ethnic Pork with Mountain Spice
/ Lợn Bản Chao Lá Móc Mật

Ethnic pork, garlic, lemongrass, mountain spice, sesame seeds
Thịt lợn bản, tỏi, sả, lá móc mật, vừng

Sauteed Ethnic Pork with Lemongrass & Chili
/ Lợn Bản Xào Xả Ớt

Ethnic pork, garlic, lemongrass, mountain spice, sesame seeds
Thịt lợn bản, tỏi, sả, lá móc mật, vừng

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

LOCAL PORK SET
Set Lợn Bản
Our local pigs are raised by the Muong people, fed with corn and cassava, and able 
to roam freely. Their meat is firm, fine-grained, and covered with an outer layer of 
firm, white fat, making it perfect to create different pork dishes. Ethnic spices help 
enhance the flavor of the pork. 

1,000,000
4 pax : 1,900,000

Boiled Vegetables, Young Bamboo, Chayote, Vietnamese Spinach,
Morning Glory, Local Mustard Greens, Fiddlehead Greens, Bok Choy
Rau Củ Quả Luộc, Măng, Ngọn Su Su, Rau Mồng Tơi,
Rau Muống, Rau Cải Mèo, Rau Dớn, Cải Chíp

Vietnamese Omelette / Trứng Rán

Phụ phí mỗi loại là 150,000VND++

Choice of 1 Vegetable per 2 pax / Lựa chọn 1 loại rau cho 2 người:

Additional vegetable items are available at 150,000VND++

Or



Beef Salad / Gỏi Bò Bóp Thấu
Beef, onion, carrot, roasted peanut, herb
Thịt bò, hành, cà rốt, lạc rang, rau thơm

Beef and Potato Soup / Canh Thịt Bò Khoai Tây
Beef, potato, carrot
Thịt bò, khoai tây, cà rốt

Sauteed Beef with Mai Chau Spice Leaf / Bò Xào Lá Lồm

Beef, garlic, ginger, Mai Chau local spice leaf
Thịt bò, tỏi, gừng, lá lồm

Beef and Tomato Stew / Bò Hầm Vị Quế

Beef, celery, tomato, shallot, cinnamon
Thịt bò, cần tây, cà chua, hành tím, quế

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

LOCAL BEEF SET
Set Bò
Fresh, lean, packed with zesty flavors, and rich in vitamins and minerals, there are 
so many delicious ideas we can make with the local beef. Our chef puts together 
some secret ingredients to take the humble dishes to new levels.

2 pax : 1,500,000
4 pax : 2,900,000

Boiled Vegetables, Young Bamboo, Chayote, Vietnamese Spinach,
Morning Glory, Local Mustard Greens, Fiddlehead Greens, Bok Choy
Rau Củ Quả Luộc, Măng, Ngọn Su Su, Rau Mồng Tơi,
Rau Muống, Rau Cải Mèo, Rau Dớn, Cải Chíp

Vietnamese Omelette / Trứng Rán

Phụ phí mỗi loại là 150,000VND++

Choice of 1 Vegetable per 2 pax / Lựa chọn 1 loại rau cho 2 người:

Additional vegetable items are available at 150,000VND++

Or



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

2 pax : 1,500,000
4 pax : 2,900,000

LOCAL CHICKEN SET
Set Gà Đồi 

Chicken Salad with Sweet & Sour Sauce / Gỏi Gà Đồi Xé Phay
Chicken, onion, roasted peanut, herb, fish sauce
Thịt gà, hành tây, lạc rang, rau thơm, nước mắm chua ngọt

Chicken and Mushroom Soup / Canh Gà Nấm Hương
Chicken, shiitake mushroom, carrot
Thịt gà, nấm hương, cà rốt

Roasted Chicken With Honey / Gà Quay Mật Ong

Avana farm chicken, honey, lemon leaf, local seed
Gà Avana, mật ong, lá chanh, hạt mắc khén

Due to living in nature, eating natural food, and soaking in the sunlight, Avana 
free-range chickens are believed to be happier and healthier, so they produce tastier 
meat with a juicier texture. 

Salted Fried Chicken / Gà Rang Muối
Avana farm chicken, fried shallot,
lemongrass, lemon leaf
Gà Avana, hành phi, sả, lá chanh

Choose between

Salted Steamed Chicken / Gà Hấp Muối

Avana farm chicken, lemon leaf, salt
Gà Avana, lá chanh, muối

Or

Best Selling

Boiled Vegetables, Young Bamboo, Chayote, Vietnamese Spinach,
Morning Glory, Local Mustard Greens, Fiddlehead Greens, Bok Choy
Rau Củ Quả Luộc, Măng, Ngọn Su Su, Rau Mồng Tơi,
Rau Muống, Rau Cải Mèo, Rau Dớn, Cải Chíp

Vietnamese Omelette / Trứng Rán

Phụ phí mỗi loại là 150,000VND++

Choice of 1 Vegetable per 2 pax / Lựa chọn 1 loại rau cho 2 người:

Additional vegetable items are available at 150,000VND++

Or



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

2 pax : 1,800,000
4 pax : 3,500,000

GOAT SET
Set Thịt Dê
You might not know, but goat meat makes up sixty percent of all red meat eaten 
worldwide. Being able to roam freely on the mountain hills and grass-fed, goat 
meat in Mai Chau has a better taste and is lower fat, making it ideal for slow 
roasting, grilling, as well as other traditional ways of cooking. 

Chef Recommended

Green Mango Salad / Gỏi Xoài Xanh
Mango, roasted peanuts, herb
Xoài xanh, lạc rang, rau thơm

Goat Rib Soup / Canh Sườn Dê Nấu Cải Cúc
Young goat rib, chrysanthemum green, onion, pineapple, vinegar
Sườn dê, rau cải cúc, hành, dứa, dấm

Lemon Re Goat / Dê Tái Chanh

Goat meat, sesame seeds, onion, lemongrass
Thịt dê, vừng, hành, sả

Stir-fried Goat with Lemongrass & Chili /
Dê Xào Sả Ớt
Goat meat, lemongrass, chili, garlic,
mountain spice
Thịt dê, sả, ớt, tỏi, gia vị núi

Choose between

Grilled Goat / Dê Nướng Tảng

Goat meat, lemongrass, herb
Thịt dê, sả, gia vị

Or

Boiled Vegetables, Young Bamboo, Chayote, Vietnamese Spinach,
Morning Glory, Local Mustard Greens, Fiddlehead Greens, Bok Choy
Rau Củ Quả Luộc, Măng, Ngọn Su Su, Rau Mồng Tơi,
Rau Muống, Rau Cải Mèo, Rau Dớn, Cải Chíp

Vietnamese Omelette / Trứng Rán

Phụ phí mỗi loại là 150,000VND++

Choice of 1 Vegetable per 2 pax / Lựa chọn 1 loại rau cho 2 người:

Additional vegetable items are available at 150,000VND++

Or



Brimming with the catch of the day, our local fishes and seafood 
are perfectly fresh and cooked to perfection with a special blend of 

ingredients, allowing diners to enjoy a full set of robust flavors. It’s 
best paired with a glass of white wine. 

FRESH FISH & SEAFOOD
SET MEAL

 SET CÁ & HẢI SẢN



LOCAL GREEN CARP - FISH SET
Set Cá Dầm Xanh

Grilled Local Green-Fish / Cá Dầm Xanh Nướng Gia Vị Dân Tộc 
Herb, lemongrass, dill, shallot, pepper, green mango, carrots, cucumber,
roasted peanuts, rice noodles
Rau thơm, sả, thì là, hành, tiêu, xoài xanh, cà rốt, dưa chuột, lạc rang, bún

Local Green-Fish Hot Pot / Lẩu Cá Dầm Xanh

Choice of hotpot broth: pickled young bamboo broth or mountain spice broth
Lựa chọn nước dùng măng chua hoặc nước dùng hoa quả

Local Green-Fish Soup / Canh Cá Dầm Xanh Nấu Măng Chua

Pickled young bamboo, shallot, chili, dill
Măng chua, hành, ớt, thì là

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

1 kg900,000 /



MAI CHAU CATFISH SET 
Set Cá Lăng Mai Châu

Catfish Salad with Dill Root / Gỏi Cá Lăng Củ Thì Là
Dill root, roasted peanuts, sesame seeds, herb, cucumber, green mango, 
carrot, onion, fish sauce
Củ thì là, lạc rang, vừng, rau thơm, dưa chuột, xoài xanh, cà rốt, hành, nước chấm

Ethnic-Style Grilled Catfish / Cá Lăng Nướng Dân Tộc

Onion, lemongrass, chili, mango, cucumber, carrot, herb, 
mountain spice, rice noodle
Hành, sả, ớt, xoài, dưa chuột, cà rốt, rau thơm, gia vị rừng, bún

Stir-Fried Catfish with Mushroom / Cá Lăng Xào Nấm

Mushroom, onion, dill, shallot, carrot
Nấm, hành tây, thì là, hành lá cà rốt

Catfish Hot Pot / Lẩu Cá Lăng

Choice of hotpot broth: pickled young bamboo broth or mountain spice broth
Lựa chọn nước dùng măng chua hoặc nước dùng hoa quả

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

1 kg1,100,000 /



MOC CHAU STURGEON SET
Set Cá Tầm Mộc Châu 

Sturgeon Sashimi  / Gỏi Cá Tầm
Perilla, lemon, green seaweed, red seaweed, pickled ginger 
Lá tía tô, chanh, rong biển, gừng ngâm

Salt-Roasted Sturgeon / Cá Tầm Rang Muối

Rice, bean, salt, lemongrass, dried shallot, piper lolot
Gạo, đậu, muối, sả, hành khô, lá lốt

Sturgeon Hotpot / Lẩu Cá Tầm

Choice of hotpot broth: pickled young bamboo broth or mountain spice broth
Lựa chọn nước dùng măng chua hoặc nước dùng hoa quả

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

1 kg1,500,000 /

Best Selling



LOBSTER SET
Set Tôm Hùm

Lobster Sashimi / Gỏi Tôm Hùm
Perilla, lemon, green seaweed, red seaweed, pickled ginger
Lá tía tô, chanh, rong biển, gừng ngâm

Lobster Hotpot / Lẩu Cháo Tôm Hùm Đậu Xanh
Rice, mushroom, dried shallot, onion, bean, tofu
Gạo, nấm, hành khô, hành, đậu xanh, đậu phụ

Grilled Lobster with Saffron Cheese
/ Tôm Hùm Nướng Pho Mai Nghệ Tây

Mozzarella cheese,  Parmesan cheese, Cheddar cheese, milk, 
whipping cream, saffron
Phô mai Mozzarella, phô mai Parmesan, phô mai Cheddar, 
sữa, kem tươi, nghệ tây

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

1 kg2,200,000 /

Signature



BAGARIUS FISH SET – ĐÀ RIVER SPECIALTY
Set Cá Chiên Sông Đà

Bagarius Sashimi / Gỏi Cá Chiên
Perilla, lemon, green seaweed, red seaweed, pickled ginger
Lá tía tô, chanh, rong biển, gừng ngâm

Bagarius Hotpot / Lẩu Cá Chiên

Choice of hotpot broth: pickled young bamboo broth or mountain spice broth
Lựa chọn nước dùng măng chua hoặc nước dùng hoa quả

Grilled Bagarius / Cá Chiên Nướng Gia Vị Dân Tộc 

Herb, lemongrass, dill, shallot, pepper, mango, carrot, cucumber, 
roasted peanut, rice noodles
Rau thơm, sả, thì là, hành, tiêu, xoài xanh, cà rốt, dưa chuột, lạc rang, bún

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

1 kg2,500,000 /

Signature



HOTPOT

A popular all-time family favorite. Our Chef uses only local fresh ingredients and 
recreates the traditional tastes with an astonishing twist to the broth. Add meats 

and aromatic vegetables first as they will help maximize the flavor. Save noodles for 
last so they can soak up the most flavorful part of the broth.

At Green Chili Restaurant, hot pot isn’t a dish. It’s an experience.

MÓN LẨU



Avana Chicken Hot Pot / Lẩu Gà Avana

Local chicken, mixed mushroom, corn, tofu, pork ball,
vermicelli, seasonal vegetable
Gà bản Avana, nấm, ngô, đậu phụ, thịt viên, miến, rau theo mùa

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

2 pax : 1,250,000 4 pax : 2,400,000

Local Goat Hot Pot / Lẩu Dê Thuốc Bắc

Goat meat, corn, red apple, herbal spice, tofu, rice noodle, seasonal vegetable
Thịt dê, ngô, táo đỏ, thảo mộc, đậu phụ, bún, rau theo mùa

2 pax : 1,700,000 4 pax : 3,300,000

Tom Yum Hot Pot / Lẩu Tom Yum

Local beef tenderloin, crab, baby lobster prawn, squid, clams, 
mixed mushroom, corn, tofu, pork ball, vermicelli, seasonal vegetables,
Thăn bò, cua, tôm hùm size nhỏ, tôm sú, mực ống, mọc, ngao hoa, 
các loại nấm tươi, ngô ngọt, đậu phụ, mọc, miến, rau theo mùa

2 pax : 1,800,000 4 pax : 3,500,000

Local Beef Hot Pot / Lẩu Bò

Beef tenderloin, beef striploin, beef tripe, cow's tail, corn, tofu, 
mixed mushroom, lotus root, rice noodle, seasonal vegetable
Thăn nội bò, nạc lưng bò, sách bò, đuôi bò, ngô, đậu phụ, 
các loại nấm tươi, củ sen, bún, rau theo mùa

2 pax : 1,500,000 4 pax : 3,000,000

Best Selling

Chef Recommended



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

HOT POT EXTRA
Món Gọi Thêm

Instant Noodle 50,000
Mì tôm

Tofu 100,000
Đậu phụ  

Seasonal Vegetable 150,000
Rau ăn lẩu

Local Beef Tenderloin 350,000
Bò ăn lẩu

Mixed Mushrooms 150,000
Nấm tổng hợp

Pork Ball 200,000
Mọc



Embark on an unforgettable culinary journey 
of gourmet dishes and excellent creations. Our 

kitchen showcases the finest ingredients, 
sourcing from the Mai Chau Valley and 

regions that are famed for 
sustainable produce.



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

S A L A D

200,000

Banana Flower Salad with Dried Spice Buffalo Meat 
/ Nộm Hoa Chuối Rừng Với Thịt Trâu Gác Bếp

Banana flower, carrot, cucumber, dried buffalo meat, herbs
Hoa chuối, cà rốt, dưa chuột, thịt trâu gác bếp, rau thơm

200,000

Chicken Salad with Sweet And Sour Sauce / Gỏi Gà Đồi Xé Phay

Chicken, onions, roasted peanuts, herbs
Gà, hành tây, lạc rang, rau thơm

250,000

Green Papaya Salad with Dried Spice Buffalo Meat / Nộm Đu Đủ Trâu Khô

Green papaya, carrot, dried buffalo meat, herbs
Đu đủ xanh, cà rốt, thịt trâu khô, lạc rang, rau thơm

250,000

Green Mango & Seafood Salad / Gỏi Trộn Xoài Xanh Hải Sản

Green mango, prawn, squid, roasted peanuts, herbs, fish sauce dressing
Xoài xanh, tôm sú, mực ống, lạc rang, rau thơm, sốt nước mắm

250,000

Pomelo & Prawn Salad / Gỏi Trộn Tôm Bưởi

Pomelo, prawn, fish sauce dressing 
Bưởi, tôm sú, sốt nước mắm 



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

300,000

Red Tuna Nicoise Salad / Salad Cá Đỏ Kiểu Nicoise

A hearty variation of the classic French salad with red tuna, beans, 
olive, and balsamic sauce.

Một biến thể giàu dinh dưỡng của món salad Pháp cổ điển, 
với cá ngừ đỏ, đậu, quả ô-liu và sốt balsamic

280,000

Romaine lettuce mixed with anchovy, soft boiled eggs, tomatoes, and fresh 
orange slices. The crunchy croutons add texture to the salad

Xà lách romaine và cá anchovy. Bánh mì nướng giòn tan khiến món salad thêm thú vị

Avana Caesar Salad / Salad AvanaChef Recommended

A P P E T I Z E R

500,000

Cheese & Cold Cuts Platter / Đĩa Đồ Nguội Tổng Hợp

Get so much flavor on a platter with different kinds of cheese 
and a variety of little finger foods.

Thưởng thức cùng một lúc bốn loại pho mát cùng bánh quy, 
salami, thịt hun khói Iberico hảo hạng

250,000

Fresh Pork Spring Rolls / Gỏi Cuốn Thịt Heo

Pork, egg, vermicelli, cucumber, carrots, herbs, fish sauce dressing
Thịt heo, trứng, bún, dưa chuột, cà rốt, rau thơm, nước mắm chấm

250,000

Fresh Shrimp Spring Rolls/ Gỏi Cuốn Tôm

Tiger prawn, egg, vermicelli, cucumber, carrots, herbs, ſish sauce dressing
Tôm sú, trứng, bún, dưa chuột, cà rốt, rau thơm, nước mắm chấm



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

S O U P

300,000

Asparagus Soup with Japanese Scallops / Súp Măng Tây Sò Điệp Nhật

300,000

Savory broth with tender slices of beef tenderloin, chewy noodles, 
lime juice, and chili sauce

Tender, succulent Japanese scallops go perfectly with the 
natural sweetness of asparagus

Sò điệp mềm, mọng nước kết hợp hoàn hảo với vị ngọt và giòn của măng tây 

Nước dùng đậm đà với thịt thăn bò mềm mại. Gia 
giảm với nước cốt chanh và tương ớt

300,000

Light yet flavorful, simple yet sophisticated, this soup can please your palate
Thanh nhưng đầy hương vị, đơn giản nhưng tinh tế, món ăn 

dễ dàng chinh phục mọi khẩu vị  

250,000

Eggs and cream join cave mushrooms for a rich, creamy flavor of goodness.
Trứng và kem kết hợp với nấm tươi, tạo ra hương vị béo ngậy của món súp

300,000

Pumpkin Soup With Garlic Bread / Súp Bí Đỏ Với Bánh Mỳ Bơ Tỏi

This soup is thick and full of flavor with pumpkin, 
carrot, cinnamon

Món súp sánh mịn cùng vị ngọt tự nhiên từ bí ngô, cà rốt và quế

Cave Mushroom Soup / Súp Nấm TươiChef Recommended

“PHỞ” Local Beef Broth with Rice Noodle / Phở Bò Truyền ThốngSignature

“PHỞ” Chicken with Rice Noodle / Phở Gà Truyền ThốngSignature



S T E A K

Taste the difference

900,000

Australian Tenderloin Black Angus (200gr) / Thăn Nội Bò Angus

Tenderloin Black Angus served with mushroom, mushroom Truffle, and chest-
nuts puree. Choice of pepper sauce or red wine sauce.

Thăn nội bò Angus ăn kèm nấm, nấm truffle, hạt dẻ nghiền. Sốt tiêu 
hoặc sốt vang đỏ.

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

We serve the best beef cuts from Black 
Angus and Wagyu cattle that are raised 

in the lush regions of Australia and 
Japan and are fed only natural 

ingredients free from antibiotics and 
growth hormones. With beautiful marbles, 
rich flavor, and a butter-knife soft texture, 

these slices of beef make some of the very best 
steaks in the world. 

1,500,000

Wagyu ribeye served with mushroom, chestnuts puree. 
Choice of Teriyaki sauce or pepper sauce.

Thăn lưng bò Wagyu Nhật ăn kèm nấm, hạt dẻ nghiền. 
Sốt Teriyaki hoặc sốt tiêu.

Japanese Wagyu Beef , Ribeyes A5 (120gr)
 / Thăn Lưng Bò Wagyu Nhật A5

Signature

1,300,000

Wagyu striploin served with mushroom, mushroom Truffle, and chestnuts puree. 
Choice of pepper sauce or red wine sauce.

Thăn ngoại bò Wagyu Úc ăn kèm nấm, nấm truffle, hạt dẻ nghiền. Sốt tiêu 
hoặc sốt vang đỏ.

Australian Wagyu Beef, Striploin A5 (180gr)
/ Thăn Ngoại Bò Wagyu A5

Signature



350,000

Mai Chau fish, turmeric, and fresh dill combine together to make 
a tasty Vietnamese classic

Từng miếng chả cá lăng Mai Châu thấm đẫm gia vị, hòa quyện cùng mùi thơm 
của thì tạo ra hương vị khó quên

Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

S O U L  F O O D

300,000

Vietnamese BBQ Pork in Lemongrass / Bún Chả Thịt Nướng

An irresistible combination of grilled pork, crunchy green papaya, 
and sweet & spicy fish sauce

Thịt nướng thơm phức ăn kèm đu đủ xanh thái lát giòn tan 
và nước mắm chua, cay, mặn, ngọt

300,000

Beef Fried Rice / Cơm Chiên Bò
A tasty dish loaded with stir-fried beef and fresh veggies

Những hạt cơm chiên vàng ươm kết hợp với vị đậm đà của thịt bò và rau củ tươi

350,000

Seafood Fried Rice / Cơm Chiên Hải Sản
Fresh squid, prawns, and salmon bring a flavor of the sea to the fried rice
Mực tươi, tôm, cá hồi mang đến hương vị vùng biển cho món cơm chiên

500,000

Juicy and tender beef cooked in bamboo tubes and served with sticky rice
Thịt bò mềm và ngọt nấu trong ống tre, ăn kèm xôi nếp nương

Mai Chau Grilled Catfish / Chả Cá Lăng Mai ChâuBest Selling

Grilled Beef In Bamboo-Tube / Bò Ống Tre Kèm Xôi Nếp NươngBest Selling



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

Thưởng thức đặc sản của ẩm thực Mường với gà quay mắc khén, 
cơm Lam và rau dớn.

Muong specialties. Roasted chicken with ethnic spice, bamboo-tube rice, 
and mountain vegetable. 

450,000

400,000

Explore ethnic Thai cuisine with stream fish and grilled ethnic 
pork with “phắc lít” leaves. Served with steamed rice.

Nếm trọn hương vị ẩm thực của người Thái với cá suối, thịt lợn 
bản nướng lá xương sông. Ăn kèm cơm trắng.

Tây Bắc (northwest mountain) cuisine plays an 
important role in Vietnamese food culture, thanks 

to its fresh ingredients and unique flavor from 
mountain spices such as “dổi” and “mắc khén” seeds.

Feel a little Tây Bắc when you’re at Tây Bắc with 
the special menu that our Chef recommended.

Ethnic Thai Flavor / Món Ngon Của Người TháiChef Recommended

Ethnic Mường Flavor / Món Ngon Của Người MườngChef Recommended

Hmong authentic taste. Roasted duck with mountain pepper, sticky rice, 
and Hmong mustard greens

Hương vị H’mong. Vịt quay tiêu núi, xôi nếp nương, cải Mèo.

450,000

Ethnic Hmong Flavor /  Món Ngon Của Người H’MôngChef Recommended

T Â Y  B Ắ C  S P E C I A L T I E S



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

F U S I O N

450,000

 Pan-seared Salmon (180gr) / Cá Hồi Áp Chảo

Golden and crispy on the outside, soft and tender on the inside, finished 
with red wine sauce

Da bên ngoài vàng giòn, thịt bên trong ngọt mềm, ăn kèm sốt vang đỏ

600,000

Roasted French Duck Breast (180gr) / Lườn Vịt Pháp Sốt Rượu Đỏ

Famed duck breast is perfectly cooked with red wine, giving it a 
melt-in-the-mouth taste and texture

Ức vịt nấu chín hoàn hảo với rượu vang đỏ, mang đến 
hương vị đặc trưng của món ăn Pháp

950,000

A robust, juicy flavor on the grill. Served with figs, mushroom Truffle, 
brown sauce, and chestnut puree

Hương vị bùng nổ. Phần thịt bên trong vẫn tái hồng. Ăn kèm nấm truffle, 
sốt nâu, và hạt dẻ nghiền.

500,000

An appetizing dish of fresh tiger prawns flambèd with cognac
Tôm sú tươi đốt rượu cognac nhẹ nhàng nhưng dậy hương nồng đượm

Ha Long Tiger Prawn Cognac Flambé (200gr)
/ Tôm Sú Đốt Rượu Cognac

Best Selling

Grilled Rack of Lamb (250gr) / Sườn Cừu NướngChef Recommended



Price is in Vietnam Dong and subject to a 15% of service charge and VAT

Giá trên chưa bao gồm 15% phí phục vụ và thuế VAT

P A S T A  A N D  P I Z Z A

400,000

Spaghetti with Grilled Tenderloin Angus Beef / Mỳ Ý Thăn Nội Bò Angus Nướng

100gr tenderloin Angus beef, pepper sauce, thyme, butter, whipping cream, caper, tomatoes

350,000

Tiger prawn, squid, salmon, tomato, Parmesan cheese, whipping 
cream, onion, garlic

Tôm sú, mực, cá hồi, cà chua, phô mai Parmesan, kem tươi, hành, tỏi

100gr thăn nội bò Angus, sốt tiêu, lá xạ hương, bơ, kem tươi, nụ bạch hoa, cà chua

400,000

Pizza Margherita/ Pizza Phô Mai

Cheeses, tomatoes, basil
Các loại phô mai, cà chua, lá húng tây

400,000

Bologna Pizza / Pizza Bò Bằm

Mozzarella cheese, beef, tomato paste, onion, garlic
Phô mai Mozzarella, thịt bò bằm, tương cà, hành, tỏi

450,000

Hawaiian Pizza / Pizza Hawaiian

Mozzarella cheese, ham, bacon, fresh tomatoes, pineapple, olive oil
Phô mai Mozzarella, giăm bông, thịt hun khói, cà chua, dứa, dầu ô-liu

500,000

Tiger prawn, squid, salmon, cheese, tomatoes
Tôm sú, mực, cá hồi, phô mai, cà chua

Seafood Spaghetti  / Mỳ Ý Hải SảnChef Recommend

Seafood Pizza / Pizza Hải SảnBest Selling


