XÀ LÁCH VÀ RAU CỦ
GỎI CÁ NGỪ

ĐẬU LĂNG OM

GỎI SỨA QUY NHƠN

cá ngừ tươi, bạch hoa, chanh,
vừng và bơ

đậu lăng om, rau củ, chanh

sứa quy nhơn, rau mùi, cơm
dừa và sốt chua cay

XÀ LÁCH CAESAR

GỎI CUỐN CÁ MAI

rau diếp, trứng cút, thịt hun
khói, phô mai parmesan, dùng
kèm thịt gà hoặc tôm

cá mai ngâm giấm, rau mùi,
bánh tráng

CẢI XOĂN, QUINOA VÀ BÍ
NGÔ NƯỚNG
xa lát cải xoăn, hạt quinoa và
bí ngô nướng

XA LÁT ARUGULA LÊ VÀ
BƠ
lá arugula, lê hầm rượu đỏ và
bơ tươi, pho mát parmesan

HẢI SẢN BIỂN

MÓN CHÍNH

CÁ TƯƠI MỖI NGÀY

CANH CHUA CÁ CHẼM

cá nướng, hạt quinoa, bơ, bắp, hành tây, chanh
và lá húng

canh chua cá, nấm, đậu bắp, cà chua, dứa và ngò
gai

CÁ CHẼM HẤP CHUA NGỌT

BÚN TÔM BÌNH ĐỊNH

cá chẽm hấp, rau mùi và nước sốt chua ngọt

bún tôm bình định, rau mùi và chanh

MỰC CHIÊN GIÒN

CƠM GÀ XÀO THÁI

mực chiên giòn, ớt paprika, sốt aioli

thịt gà băm, lá húng, ớt, trứng chiên

CƠM
cơm trắng & cơm gạo lức

đặc sản địa phương

không chứa tinh bột

món chay

chứa đậu

giá được tính bằng vnd, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

cay

ĐẶC SẢN MAIA
ĐẬU HỦ NHỒI RAU

GÀ NƯỚNG LOMBOK

SƯỜN HEO NƯỚNG

đậu hủ nhồi rau xào, sốt
tương chua ngọt

gà nướng kiểu truyền thống đảo
lombok, dùng kèm cà tím

sườn heo nướng mật ong và vỏ
cam

BÒ XÀO TIÊU

BÒ KHO KIỂU INDONESIA

MỰC CHIÊN MẮM TỎI

bò xào sốt tiêu, ớt chuông,
quế, hành tây

bò kho nước cốt dừa kiểu
indonesia

mực chiên mắm tỏi, sốt me,
xà lách dưa chuột & xoài

GÀ NƯỚNG MẬT ONG

THĂN BÒ ÚC

BA CHỈ GIÒN

gà nướng mật ong, ớt bột paprika,
sốt cải lông, rau mùi

thăn bò tẩm ướp, hành tím ngâm
dầu, sốt béarnaise, sốt nấm thịt
hun khói

ba chỉ giòn tan, củ dền ngâm
chua, tỏi tây, bia quy nhơn

VỊT QUAY LẠNG SƠN

THỊT SƯỜN BÒ ÚC

MỲ XÁ XÍU

vịt quay giòn, dùng với nấm
shiitake và cải thìa xào

thịt sườn tẩm ướp, hành tím ngâm
dầu, sốt chimichurri

Thịt heo xá xíu, sợi mỳ trứng
và nước dùng xương hầm

MÓN ĐI KÈM
KHỔ QUA XÀO TRỨNG

BÔNG CẢI XANH

khổ qua, trứng gà ta

bông cải xanh, hành tây ngâm dầu hạnh nhân

NẤM XÓC TỎI

KHOAI LANG NƯỚNG

nấm, sả cây, riềng, tỏi

khoai lang, xạ hương, hương thảo

đặc sản địa phương

không chứa tinh bột

món chay

chứa đậu

giá được tính bằng vnd, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

cay

BÁNH PIZZA

MỲ Ý

PIZZA MARGHERITA

MỲ ỐNG SỐT NGHÊU TỎI

sốt cà chua, phô mai burrata, lá húng, dầu olive

nghêu tươi, tỏi ngâm, và dầu oliu nguyên chất

PIZZA THỊT MUỐI

MỲ Ý AGLIO e OLIO

phô mai mozzarella, sốt cà chua, thịt muối, cải
lông, dầu olive

mỳ ý fettuccine, ớt, tỏi, vỏ chanh

PIZZA HẢI SẢN

bánh khoai lang, cà chua bi, và lá húng

BÁNH KHOAI LANG GNOCCHI
sốt cà chua, hải sản ướp tỏi ớt, phô mai
mozzarella, thì là và lá húng

MỲ Ý SỐT BÒ BẰM
mỳ ý tagliatelle, thịt bò bằm, sốt cà chua, xạ
hương và lá húng

BÁNH MỲ KẸP
BÁNH CÀ CHUA RAVIOLI
CÁ VÀ KHOAI TÂY CHIÊN
cá chiên giòn, khoai tây chiên, sốt tartar

BÁNH MỲ KẸP
ức gà nướng, bơ, thịt hun khói, trứng, cà chua, xà
lách và phô mai hun khói

bánh phô mai rau chân vịt, cà chua bi, sốt cà
chua, lá húng và dầu olive

MỲ Ý HẢI SẢN
mỳ ý fettuccine, hải sản theo ngày ướp tỏi ớt, ngò
tây

BURGER BÒ WAGYU
bò wagyu, cà chua, mứt hành, dưa muối, xà lách
và phô mai

tất cả bánh mỳ kẹp đều được phục vụ kèm với
khoai tây chiên hoặc khoai lang chiên

đặc sản địa phương

không chứa tinh bột

món chay

chứa đậu

giá được tính bằng vnd, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

cay

THỰC ĐƠN TRẺ EM
CHÁO GÀ

MINI PIZZA

cháo gà, trứng cút

phô mai mozzarella, cà chua, quế

PHỞ GÀ

MỲ Ý SỐT BÒ BẰM

nước dùng gà, bánh phở, rau mùi

phô mai parmesan

CÁ & KHOAI TÂY CHIÊN

BURGER BÒ

cá chiên, khoai tây chiên, sốt tarta

bò wagyu, xà lách, cà chua, phô mai mozzarella

TRÁNG MIỆNG
BÁNH BROWNIE

TRÁI CÂY TRỘN

phục vụ với kem vanilla

phục vụ với kem tươi theo ngày

BÁNH COOKIES
bánh cookies theo ngày

KEM VÀ ĐÁ BÀO THEO NGÀY

đặc sản địa phương

không chứa tinh bột

món chay

chứa đậu

giá được tính bằng vnd, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

cay

TRÁNG MIỆNG
BÁNH CHÀ LÀ PHÔ MAI KEM

BÁNH KEM DỪA

chà là tươi, phô mai kem, lê chần rượu vang
đỏ

bánh kem dừa, vỏ bánh giòn, kem thanh long

BÁNH TIÊU

phô mai vị sô cô la trắng và đen, đế bánh sô cô la
đen

BÁNH PHÔ MAI SÔ CÔ LA
bánh tiêu mè, mít, sốt kem lá dứa

TRÁI CÂY THEO MÙA

BÁNH QUY VÀ THANH PROTEIN

KEM TƯƠI & ĐÁ BÀO
phục vụ cùng sốt caramel và mật ong

đặc sản địa phương

không chứa tinh bột

món chay

chứa đậu

giá được tính bằng vnd, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

cay

