
Location: Earth level
Operation hours: 18:00 - 22:00
(last order 21:00) Thursday to Sunday

To reserve your table, please contact La Maison 1888 team 
via extension 6321 or email lamaison1888@ihg.com

Take on an extravagant journey of fine dining 
at the only restaurant in Vietnam featuring the 
world renowned three Michelin starred Chef 
Pierre Gagnaire, right here at the resort.
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ESPRIT PIERRE GAGNAIRE

Mackerel Tartare

Sweetbread

Langoustine

The Pierre Gagnaire Grand Dessert

Nha Trang oyster cream and Dalat caviar
Cá thu sống tartare, sốt kem hàu Nha Trang
và trứng cá tầm Đà Lạt
Slipper lobster rouelle coated with shrimp jelly
Rouelle tôm hùm mũ ni bọc thạch tôm lạnh
Grated daikon radish with nuoc mam
and sweet potato sorbet
Củ cải trắng bào tẩm nước mắm và kem sorbet khoai lang
Salad of radish, carrot pickle and celery leaf,
honey and nuoc mam dressing
Salad củ cải, cà rốt chua ngọt và cần tây
trộn sốt mật ong và nước mắm

Sweetbread raviole infused with Đắk Lắk coffee,
wild mushrooms au jus
Raviole nhân lá lách bê phủ sốt cà phê Đắk Lắk,
nấm rừng xào và sốt nấm

Quenelle of Langoustine from Mékong Delta
Bánh quenelle tôm Langoustine vùng Mékong
Bisque of blue crab from Danang bay and fresh ginger
Súp bisque cua xanh vịnh Đà Nẵng và gừng tươi
Poultry liver cake and fennel
Bánh gan gà hấp truyền thống ăn cùng củ thì là ngâm giòn

Coffee or Tea 
Petits fours 

Battenberg

Yuzu

Strawberry Macaronade

Vietnam Fruits

Raspberry

Chocolate

Mango and passion fruit Battenberg with brunoise
of pineapple, juice and kirsch
Bánh bông lan Battenberg xoài & chanh dây
với dứa thái hạt lựu, sốt rượu anh đào

Kinh gioi sorbet, green apple, cucumber and cachaça
with yuzu jelly and mousse 
Arugula Financier
Kem rau kinh giới, táo xanh, dưa leo và rượu cachaça,
thạch và mousse chanh yuzu
Bánh financier rau arugula

Macaronade, Paresseuse cream and Chouchou peanuts
Jellied strawberry juice
Bánh macaronade, kem paresseuse và đậu phộng caramel Chouchou  
Thạch nước ép dâu

Pomelo and Buddha's hand marmalade, papaya
and mangosteen, palm sugar
Coconut & vanilla ice cream, dried coconut
Mứt bưởi và mứt Phật thủ, đu đủ, quả măng cụt
và đường thốt nốt
Kem vani dừa phủ vụn dừa sấy

Raspberry sorbet, coulis, jam, tuile, Italian meringue
Kem sorbet và sốt coulis mâm xôi, bánh tuile nướng giòn
và meringue giòn kiểu Ý

Croquant chocolate, Dulcey chocolate petals, praliné,
candied kumquats
Sô-cô-la giòn, lá sô-cô-la sữa, kem hạt ca cao praliné
và kẹo trần bì

Menu Esprit Pierre Gagnaire
6 course set menu revealing the alchemy of Pierre Gagnaire Spirit
Menu 6 món – tinh thần nghệ nhân Pierre Gagnaire

4,299

Menu Origine
4 course set menu which reflects French Cuisine
Menu 4 món đậm nét ẩm thực Pháp 

3,299

Pho Marin & Duck Egg

Pork Tenderloin

The Pierre Gagnaire Grand Dessert

Red mullet fillet, mangetout peas, bok choy
and spring onion
Fillet cá đối đỏ tái trong nước dùng phở cá, đậu Hà Lan,
cải thìa bok choy và hành lá
Duck egg poached in a vegetable and rice vinegar broth
Trứng vịt chần nước dùng rau củ trong và giấm gạo
Green velouté with Hoi An chili and peas
Sốt velouté rau, tương ớt ngọt Hội An kèm đậu

Roasted pork tenderloin coated with sesame seeds
Thăn lợn quay bọc hạt mè
Grilled cabbage leaf, tomato jam enriched
with jasmine flavor beer
Lá bắp cải nướng, mứt cà chua ngọt đun
với bia vị hoa nhài địa phương
Bigarade thickened with tamarind
Sốt bigarade me chua
Pressé of carrot and coriander
Bánh ép cà rốt và rau mùi

3 course set menu inspired by local flavors
Menu 3 món lấy cảm hứng từ phong vị địa phương

Menu InspirationTT 1,999

All prices are in ‘000VND and subject to 10% VAT and 5% service charge


