
Giá được áp dụng là (.000) VND, giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ

Thịt nguội tổng hợp và phô mai Raclette M/L
Thịt lợn Iberico nguội, phô mai chorizo, cá hồi xông khói, thịt nguội salami, 
phô mai chảy Thuỵ Sỹ

Thịt nguội nướng tổng hợp
Xúc xích Đức nướng, tôm nướng, ba chỉ lợn nướng, sườn lợn Iberico nướng

Nachos nhân thịt gà kèm sốt bơ & sốt kem chua 
Salsa kiểu Mexico

Tôm tẩm bột chiên với sốt kim chi mayo 

Xúc xích pho mai nướng với khoai tây chiên

Thẩm vị với Xúc xích thanh chozizo, oliu muối,
viên xúc xích óc chó, đậu Nhật
Xúc xích chorizo, xúc xích bi, đậu Nhật

Gan ngỗng Pháp áp chảo với mứt hành và sốt xoài

Vẹm xanh nướng pho mai bỏ lò

Đậu Nhật lắc muối

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên lắc ngũ vị

495
845

1,450

295/545 

375 

145 

145 

95 

185 

295 

245 

85 

65 

75 

Tráng miệng

Phở bò xào giòn

Cơm rang kim chi với thịt bò

Bò Nấu cà ri kiểu Nhật

Cơm rang với cá hồi 

Cơm rang hải sản

Sườn lợn chua cay

Bún Chả Hà Thành

Bún Bò Nam Bộ M/L

125 

125 

175 

145 

145 

145 

115 

115/175 

Bữa trưa

Nên thử 

Món cay

Món chay

Phở Bò M/L

Phở sốt vang M/L

Bánh mỳ bò sốt vang

Bánh mỳ bơ tỏi

Bánh mỳ nướng, trứng thịt nguội

Bánh mỳ nướng trứng và bacon

Trứng trần

Trứng Benedict

85/115 

95/125 

115 

35 

95 

115 

20

120

Ăn sáng

Súp bí đỏ kem tươi

Súp nấm Porcini kiểu Ý

Súp cải đỏ

Academy sa lát cá ngừ S/L
Rau rocket, cà chua bi, trứng trần, cá ngừ miếng

Sa lát gà nướng với hạt diêm mạch và rau xanh Đà Lạt 
kèm sốt nấm Trufle Ý S/L
Ức gà, nấm, hạt quinoa, rau xanh, sốt balsamic

Sa lát rau mầm & quả bao tử Đà Lạt với bò Angus S/L
Nấm, hạt quinoa, rau xanh, bò Mỹ, sốt mù tạt

Sa lát Hoàng đế với tâm tẩm bột chiên giòn
Bánh mỳ vuông giòn, rau roman, cá muối anchovis, ức gà

Sa lát Hoàng đế của Chef với quả bơ & cá hồi xông khói
Cá hồi xông khói, bơ tươi, cá muối anchovis, trứng trần, rau roman

Vẹm xanh hấp vang trắng

 

85 

145 

85 

135/195 

115/145 

125/185 

175 

195 

225

Khai vị

115

145

55

55

120

Bánh socola nướng chảy & kem vani

Bánh tart hoa quả

Kem vani thêm

Kem socola

Đĩa hoa quả tổng hợpSốt

*Đã bao gồm 1 sốt

Món ăn kèm
Sốt tiêu xanh

Sốt Bearnaise

Sốt nho đen

Sốt Blue Cheese

Sốt rượu vang đỏ

Salad rau mầm 

Rau tổng hợp xào 

Gạo Ý Risotto nấu nấm Truffle

Khoai tây nghiền

Rau củ nướng phô mai

Khoai tây chiên

Rau chân vịt xào tỏi

45 

75 

75 

45 

75 

45 

45 

495
845

1,450

55 

65 

55 

65 

55 

Phần ăn thêm
Gan ngỗng Pháp 
áp chảo (30gr/60gr) 135/245

Phô mai chảy 
Raclette (60gr/120gr) 95/180

Club sandwich

Bạt ngô cuốn gà & quả bơ

Bánh burger gà 

Bánh burger bò Mỹ 

Mỳ Ý xào vẹm xanh New Zealand với sốt kem kiểu Thái

Mỳ Ý Bò băm với thịt viên

Mỳ Ý sốt kem vơi thịt xông khói, phomai bột

Mỳ Ý Fettuccini với cá hồi và sốt Pesto

125 

125 

145 

175 

175 

195 

125 

195 

ACADEMY CAFÉ

Bò bít tết

Burger & Pasta

Thăn bò Úc nướng

Thăn lưng bò Mỹ nướng

Thịt thăn lưng bò Wagyu nướng

Vẹm xanh hấp vang trắng & khoai tây chiên

Cá hồi Nauy nướng với gạo Ý nấu măng tây

Cá Vược nướng với rau trộn và sốt chanh leo

Thăn cá Tuyết ấp chảo với nấm Hokto xào rong biển 
và súp lơ trắng xay 

Sườn lợn muối Iberico nướng với sốt BBQ

355

325

325

990

355

Món chính

Ăn chơi



Prices are expressed in (.000) VND, subject to 5% service charge

Sauce Side

Selection premium cold cut raclette - M/L
Iberico ham, chorizo, smoked salmon, salami, raclette cheese

BBQ smoked meat platter
BBQ sausage, grilled shrimp, grilled bacon, porc rib

Nachos with chicken, guacamole and sour cream salsa

Popcorn shrimps with kimchi mayonnaise dressing

Cheese sausage and homed fries sticks

Les Trois Mousquetaires
Chorizo sausage, walnut sausage ball, edamame

Pan-Seared foie gras with onion jam & mango chutney

Baked mussels with brie cheese

Japanese Edamame

French fries

Homed season fries stick

Green peppercorn sauce

Béarnaise sauce

Grape sauce

Blue cheese sauce

Red Wine sauce

Rocket Salad

Sauteed medley vegetables

Truffle mushroom risotto

Mash potato

Gratin vegetables

French fries side

Sauteed Spinach

45 

75 

75 

45 

75 

45 

45 

495
845

1,450

55 

65 

55 

65 

55 

Extra
Foie Gras (30gr/60gr) 135/245 Raclette(60gr/120gr) 95/180

Club sandwich

Wrapped chicken & avocado

Chicken burger

USA beef burger

Spaghetti with mussels and Thai cream sauce

Spaghetti Bolognaise with meat ball

Carbonara pasta

Fettuccine with salmon in Pesto sauce

125 

125 

145 

175 

175 

195 

125 

195 

115

145

55

55

120

295/545 

375 

145 

145 

95 

185 

295 

245 

85 

65 

75 

ACADEMY CAFÉ

 Appetizers Beef Steak

Burger & Pasta

Warm tripple Belgium chocolate volcano cake 
with vanilla ice cream

Fruits tart & ice cream

Vanilla ice cream 

Chocolate ice Cream 

Fresh Fruit Plate 

Deserts

Australian prime beef tenderloin (230gr)

USA prime Angus beef rib eye (240gr)

Nine star Australian Wagyu beef rib eye steak (240gr)

Steamed musseles in "marinière" style with French fries)

Grilled Norwegian salmon with risotto and asparagus tips

Grilled Sea Bass and sauteed vegetbale in passion fruit sauce

Pan-seared Cod Fish with sauteed Hokto mushroom 
and Cauliflower puree

Grilled smoked Iberico spare rib with smoked BBQ sauce

355

325

325

990

355

Mains

Grispy fried Pho noodle with beef

Kimchi fried rice with beef

Japanese beef curry

Grilled salmon fried rice

Seafood fried rice

Sour and spicy pork ribs

Vietnamese grilled pork with vermicelli Bun cha

Vietnamese beef vermicelli Bun bo Nam bo M/L

125 

125 

175 

145 

145 

145 

115 

115/175 

Lunch

Best Chef Recommended

Spicy

Vegetarian

Pho M/L

Pho "sot vang" style M/L

Beef "sot vang" style sandwich

Butter bread

Toast egg and ham

Toast egg and bacon

Boiled egg

Egg Benedict

85/115 

95/125 

115 

35 

95 

115 

20

120

Breakfast

Pumpkin soup with Mascarpone cheese

Porcini mushroom soup

Creamy red cabbage soup and Mascarpone cheese

Academy Tuna salad S/L
Rocket salad, iceberg, baby tomato, boiled egg, steak tuna

Healthy quinoa and grilled chicken salad with truffle dressing S/L
Chicken breast, mushroom, quinoa, green mixed, truffle balsamic sauce 

Baby Dalat green & rocket with Angus beef salad S/L
Mushroom, quinoa, USA beef, mixed green, mustard sauce

Caesar salad with crispy popcorn shrimps
Crouton, roman, anchovis, chicken

Chef Caesar salad with home smoked salmon & avocado
Smoked salmon, avocado, anchovis, egg, roman salad

Steamed musseks in “marinière” style

 

85 

145 

85 

135/195 

115/145 

125/185 

175 

195 

225

Starters

*One sauce included



MENU KID

65 

75 

65 

69 

65 

95 

95 

85

85

85

95 

115 

155 

Khoai tây chiên

Khoai tây lắc ngũ vị

Gà viên chiên

Phô mai que

Bánh kếp chuối

Burger nhỏ với thịt bò nướng

Bánh mỳ Pháp nướng 

Phô mai nướng với khoai tây

Cơm sườn sốt chua cay

Cơm chiên tôm dứa

Mỳ Ý spaghetti sốt cà chua và thịt lợn viên

Xúc xích phô mai và khoai tây chiên que

Mỳ Ý macaroni với xúc xích và phô mai

Giá được áp dụng là (.000) VND, giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ





MENU KID

65 

75 

65 

69 

65 

95 

95 

85

85

85

95 

115 

155 

Khoai tây chiên

Khoai tây lắc ngũ vị

Gà viên chiên

Phô mai que

Bánh kếp chuối

Burger nhỏ với thịt bò nướng

Bánh mỳ Pháp nướng 

Phô mai nướng với khoai tây

Cơm sườn sốt chua cay

Cơm chiên tôm dứa

Mỳ Ý spaghetti sốt cà chua và thịt lợn viên

Xúc xích phô mai và khoai tây chiên que

Mỳ Ý macaroni với xúc xích và phô mai

Giá được áp dụng là (.000) VND, giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ



MENU KID

65 

75 

65 

69 

65 

95 

95 

85

85

85

95 

115 

155 

French fries

Homed seasoned fries stick

Chicken Nugget

Cheese Stick

Banana Pancake

Kid beef burger

French Toast

Grilled cheese with fries

Sweet and spicy porkribs with rice

Fried rice with shrimps and pineapple

Spaghetti Bolognaise with meat ball

Cheese sausage and homed fries sticks

Macaroni and sausage & cheese

Prices are expressed in (.000) VND, subject to 5% service charge 


