
  Eats &
treats

Room Service Menu



A wholesome start to your day!Keep you going all day!

Breakfast combo 
Available from 6 AM to 10:30 AM 

Continental  335
Fruits, juice, bakery basket, cereal, coffee or tea
Bữa sáng kiểu lục địa (trái cây, nước trái cây, giỏ bánh mì và bánh ngọt, 
ngũ cốc, trà hoặc cà phê)

Vietnamese  335
Fruits, juice, your choice of Banh mi/ Pho/  Com Tam, coffee or tea
Bữa sáng kiểu Việt Nam (trái cây, nước trái cây, bánh mì/ phở/ 
cơm tấm tuỳ chọn, trà hoặc cà phê)

American         355
Fruits, juice, bakery basket, cereal, egg with side dishes, coffee or tea
Bữa sáng kiểu Mỹ (trái cây, nước trái cây, giỏ bánh mì và bánh ngọt, 
ngũ cốc, trứng dùng kèm với món phụ , trà hoặc cà phê)

Local breakfast
Available from 6 AM to 10:30 AM

Vietnamese “banh mi”  105
Bánh mì Việt Nam

Chicken or pork congee  135
Cháo thịt gà hoặc thịt heo

‘Pho’ beef or chicken noodle soup  165
Phở bò hoặc gà

Condiments: HP sauce, A1 sauce, tomato ketchup, mustard, mayonnaise, 
tabasco sauce, maple syrup
Dùng kèm với xốt HP, xốt A1, tương cà, mù tạt, xốt mayonnaise, tương 
ớt tabasco, siro lá phong 

Sweet hot selection
Available from 6 AM to 10:30 AM

Banana pancakes   145
Bánh nướng kiểu Âu kèm chuối

Strawberry waffles    145
Bánh kẹp kèm dâu

French toast   145
Bánh mì nướng kiểu Pháp

All served with maple syrup, whipped cream, and chocolate sauce.
Tất cả dùng kèm với siro lá phong, kem sữa và xốt sô cô la.

À la carte breakfast
Available from 6 AM to 10:30 AM

Seasonal sliced fruits                115
Trái cây tươi theo mùa 

Fruit compotes                 115
Peach compote, pineapple compote, pear compote
Mứt trái cây (đào, dứa, lê)

Yoghurt               115
Your choice of fruit yoghurt/ sweetened plain yoghurt/ low fat plain yoghurt
Sữa chua (tuỳ chọn hương vị sữa chua trái cây/ sữa chua có đường/
sữa chua ít béo)

Morning bakery               115
Croissant, pain au chocolat, muffin, Danish, doughnut
Choose 02 of the accompanied jams: marmalade, strawberry jam, raspberry jam, 
apricot jam, honey
Các loại bánh ngọt (bánh sừng trâu, bánh ngàn lớp nhân sô cô la, bánh bông 
lan nướng, bánh ngọt kiểu Đan Mạch, bánh vòng nướng)
Chọn 02 loại mứt dùng kèm: cam, dâu, phúc bồn tử, mơ, mật ong 

Bread Selection                115
White and brown toast/ dark rye toast/ multi grain toast/ French baguette/ 
whole wheat. Served with salted butter or unsalted butter
Các loại bánh mì (bánh mì trắng, bánh mì đen, bánh mì lúa mạch đen, 
bánh mì dài kiểu Pháp, hoặc bánh mì nguyên cám). Dùng kèm bơ mặn hoặc 
bơ lạt

Cereals Selection                 115
Your choice of Frosted Flakes, All Bran, Coco Pops, Corn Flakes, or 
sugar-free Alpen Muesli
Served with your choice of full cream milk, skimmed milk or soya milk
Tuỳ chọn hương vị ngũ cốc yêu thích: Frosted Flakes, All Bran, Coco Pops, 
Corn Flakes, ngũ cốc không đường Alpen Muesli
Tuỳ chọn loại sữa dùng kèm: sữa nguyên kem/ sữa ít béo/ sữa đậu nành

Warm oatmeal                115
Your choice of full cream milk/ skimmed milk/ soya milk. Topped with honey 
and fruits
Cháo yến mạch dùng kèm với sữa nguyên kem/ sữa ít béo/ sữa đậu nành 
tuỳ chọn. Dùng kèm với mật ong và trái cây. 

Make your own egg recipe                       145
Your choice of cooking: fried, poached, scrambled, boiled or white omelette with 
ham, cheese, onions, bell pepper, mushroom and tomato
Choose 03 side dishes: fried hash brown, roasted potatoes, grilled chicken 
sausage, crispy bacon, sautéed mushroom, baked tomatoes, baked beans
Tuỳ chọn cách chế biến yêu thích: trứng chiên, trứng chần, trứng khuấy, 
trứng luộc hoặc chỉ dùng lòng trắng trứng với thịt heo xông khói, phô mai, 
hành tây, ớt chuông, nấm và cà chua
Chọn 3 món ăn dùng kèm: bánh khoai tây chiên, khoai tây nướng, 
xúc xích gà, thịt heo xông khói, nấm, cà chua nướng và đậu hầm

Assorted of cold cuts                255
Pastrami, smoked chicken, honey ham, spicy salami
Thịt nguội các loại 

Cheese platter               295
Bleu d’Auvergne, Brie, Camembert, Emmental, Cheddar
Phô mai các loại 

All prices are quoted in ,000 VND and subject to 5% service charge and government taxes.  
Giá trên được viết tắt cho .000 VNĐ và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT.



Dandisi omnihilis re ex eium quam, cor ma sunti audae nume 
officip,saeces es consedi autem nobis etur maios voluptatis at.
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Savouring the best of both international and local 
gastronomies crafted by our culinary experts using only the 
freshest ingredients
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you
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bar!

Lunch & Dinner
Appertiser (available from 10:30 AM to 10 PM) 

Fresh rice vermicelli with   145
fried vegetables spring rolls
Bún chả giò rau củ 

Crispy pork and seafood spring rolls  165
Chả giò thịt heo và hải sản

Crispy prawn with coconut  205
Tôm lăn dừa khô chiên giòn

Titan smoked salmon         235
Smoked salmon, avocado, crab meat and passion fruits dressing
Cá hồi xông khói, trái bơ, thịt cua và xốt chanh dây

Lunch & Dinner
Salad (available from 10:30 AM to 10 PM) 

Garden salad  125
Baby leaves, cherry tomatoes, olives, onions, and julienne vegetables
with balsamic dressing
Xà lách, cà chua bi, ô liu, hành tây, rau củ và xốt giấm đen

Caesar chicken salad   175
Romaine lettuce, chicken breast, croutons, poached egg, and 
our signature Caesar dressing
Xà lách Romaine, ức gà, bánh mì giòn, trứng chần, và xốt Caesar

Green mango salad with prawn  205
Green mango, prawn, fresh herbs, sweet and spicy dressing
Gỏi xoài xanh với tôm, rau thơm dùng kèm với nước chấm

Caprese salad  205
Buffalo mozzarella cheese, fresh tomatoes, basil, and olive oil
Phô mai mozzarella tươi, cà chua, lá húng quế tây và dầu ô liu

Pomelo salad with seafood  225
Pomelo, seafood, fresh herbs, sweet and spicy dressing
Gỏi bưởi và hải sản, rau thơm dùng kèm với nước chấm

Lunch & Dinner
Light bites (available from 10:30 AM to 10 PM) 

Chicken tortilla wrap with French fries  165
Fresh tortilla wrapped with crispy chicken, tartar sauce, sided salad
Bánh mì kiểu Mexico cuộn với gà chiên giòn ăn kèm với khoai tây chiên, 
xốt tartar và xà lách

Fresh spring roll with pork and prawn  175
Fresh rice vermicelli, pork, prawn, fresh herbs, and fish sauce
Gỏi cuốn tôm và thịt heo

Lunch & Dinner
Soup (available from 10:30 AM to 10 PM) 

Minestrone soup  165
Vegetables, bacon, pesto and parmesan 
Xúp rau củ kiểu Ý

Mushroom cream soup    165
Mushroom, and truffle oil
Xúp kem nấm với dầu nấm truffle

Pumpkin and crab meat cream soup  175
Roasted pumpkin and crab meat
Xúp bí đỏ và thịt cua

Sweet & sour seafood soup  225
Prawn, squid, tomato, okra, mint talk, bean sprouts
Canh chua hải sản

Lunch & Dinner
Burger & Sandwich (available from 10:30 AM to 10 PM)

Club sandwich   185
Grilled chicken, crispy bacon, fried egg, Cheddar cheese, lettuce,
and sliced tomato
Bánh mì sandwich kẹp thịt gà nướng, thịt heo xông khói, trứng,
phô mai, xà lách, và cà chua

Ham and Cheese Panini   195
Ham, Cheddar cheese, lettuce, sliced tomato, and pesto sauce
Bánh mì kiểu Ý với thịt heo xông khói và phô mai

Beef burger with cheese   225
Grilled beef patty, crispy bacon, Cheddar cheese, lettuce, tomato, 
gherkins, and onion
Burger bò nướng, thịt heo xông khói, phô mai Cheddar, xà lách, 
cà chua, dưa chuột ngâm, và hành tây

All served with French fries.
Tất cả dùng kèm với khoai tây chiên.

 
All prices are quoted in ,000 VND and subject to 5% service charge and government taxes.  
Giá trên được viết tắt cho .000 VNĐ và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT.



A wholesome start to your day!Sharing more moments together

Lunch & Dinner 
Asian cuisine (available from 10:30 AM to 10 PM)

Braised tofu with assorted mushrooms  135
Đậu hũ kho với nấm, dùng kèm cơm trắng

Stir- fried chicken with lemongrass, chilli 155
Gà xào sả ớt, dùng kèm cơm trắng 

Saigonese stir-fried noodle  165
Pork, chicken, prawn, and vegetables
Mì xào kiểu Sài Gòn

‘Pho’ beef or chicken noodle soup         165
Phở bò hoặc gà

Seafood fried rice with X.O sauce         175
Cơm chiên hải sản với xốt X.O

Wok-fried beef ‘luk lak’ with French fries      205
Bò xào lúc lắc, dùng kèm khoai tây chiên

Lunch & Dinner 
Western cuisine (available from 10:30 AM to 10 PM)

Spaghetti Bolognese   175
Ground beef cooked with parmesan cheese, tomatoes and vegetables
Mì Ý xốt bò bằm và phô mai parmesan

Spaghetti carbonara   185
Egg, bacon, parmesan cheese, and garlic
Mì Ý xốt trứng, thịt heo xông khói, phô mai parmesan và tỏi

Mushroom risotto   195
Creamy mushroom risotto with parmesan cheese
Cơm kiểu Ý với nấm và phô mai parmesan

Pan-seared chicken breast  195
with lemon butter sauce
Mashed potato, sauteed vegetables
Ức gà áp chảo với xốt bơ chanh, khoai nghiền và rau củ

Crispy pork cutlet   195
Mashed potatoes, mixed green salad
Thịt heo tẩm bột chiên giòn, khoai tây nghiền và xà lách

Oven-baked seabass in white wine sauce  215
Served with potatoes, onions and sautéed spinachs
Cá chẽm đút lò xốt rượu vang, dùng kèm với khoai tây, hành tây, 
và cải bó xôi

Pan-seared salmon with dill sauce   325
Cá hồi áp chảo với xốt thì là và rau củ nướng

Lunch & Dinner
Dessert (available from 10:30 AM to 10 PM)

Ice cream selection (01 scoop)  75
Your choice of chocolate/ strawberry/ mango/ coconut
Tuỳ chọn hương vị kem yêu thích: sô cô la/ dâu/ xoài/ dừa

Seasonal sliced fruits   115
Trái cây tươi theo mùa 

Vietnamese “khuc bach” sweet soup  115
Chè khúc bạch Việt Nam

Baked lemongrass cake  145
Bánh sả nướng

Tiramisu   155
Bánh kem Ý

Panna cotta  165
Bánh pudding sữa

Chocolate fondant  165
Bánh sô cô la nướng

Late Night Selection
Appertiser (available from 10 PM to 6 AM)

Crispy pork and seafood spring rolls  165
Chả giò thịt heo và hải sản

Crispy prawn with coconut  205
Tôm lăn dừa khô chiên giòn

Late Night Selection
Soup (available from 10 PM to 6 AM)

Mushroom cream soup     165
Mushroom, and truffle oil
Xúp kem nấm với dầu nấm truffle

Pumpkin and crab meat cream soup  165
Roasted pumpkin and crab meat
Xúp bí đỏ và thịt cua

 
All prices are quoted in ,000 VND and subject to 5% service charge and government taxes.  
Giá trên được viết tắt cho .000 VNĐ và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT.
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officip,saeces es consedi autem nobis etur maios voluptatis at.
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Late Night Selection
Salad (available from 10 PM to 6 AM)

Garden salad  125
Baby leaves, cherry tomatoes, olives, onions, and julienne vegetables
with balsamic dressing
Xà lách, cà chua bi, ô liu, hành tây, rau củ và xốt giấm đen

Caesar chicken salad   175
Romaine lettuce, chicken breast, croutons, poached egg, and 
our signature Caesar dressing
Xà lách Romaine, ức gà, bánh mì giòn, trứng chần, và xốt Caesar

Caprese salad  205
Buffalo mozzarella cheese, fresh tomatoes, basil, and olive oil
Phô mai mozzarella tươi, cà chua, lá húng quế tây và dầu ô liu

Pomelo salad with seafood  225
Pomelo, seafood, fresh herbs, sweet and spicy dressing
Gỏi bưởi và hải sản

Late Night Selection
Light bites (available from 10 PM to 6 AM)

Fresh spring roll with pork and prawn     165
Fresh vermicelli, pork, prawn, fresh herbs, and fish sauce
Gỏi cuốn tôm và thịt heo

Chicken tortilla wrap with French fries  165
Fresh tortilla wrapped with crispy chicken, tartar sauce, sided salad
Bánh mì kiểu Mexico cuộn với gà chiên giòn ăn kèm với khoai tây chiên, 
xốt tartar và xà lách

Late Night Selection
Burger & Sandwich (available from 10 PM to 6 AM)

Club sandwich with French fries  185
Grilled chicken, crispy bacon, fried egg, Cheddar cheese, lettuce, and sliced 
tomato
Bánh mì sandwich kẹp thịt gà nướng, thịt heo xông khói, trứng,
phô mai, xà lách, và cà chua. Dùng kèm với khoai tây chiên. 

Beef and cheese burger with French fries 225
Grilled beef patty, crispy bacon, Cheddar cheese, lettuce, tomato, gherkins, 
and onion
Burger bò nướng, thịt heo xông khói, phô mai Cheddar, xà lách,
cà chua, dưa chuột ngâm, và hành tây. Dùng kèm với khoai tây chiên.

Late Night Selection
Main course (available from 10 PM to 6 AM)

‘Pho’ beef or chicken noodle soup  165
Phở bò hoặc gà

Seafood fried rice with X.O sauce  175
Cơm chiên hải sản với xốt X.O

Spaghetti Bolognese  175
Ground beef cooked with parmesan cheese, tomato and vegetables
Mì Ý xốt bò bằm và phô mai parmesan

Spaghetti carbonara   185
Egg, bacon, parmesan cheese, and garlic
Mì Ý xốt trứng, thịt heo xông khói, phô mai parmesan và tỏi

Mushroom risotto   195
Creamy mushroom risotto with parmesan cheese
Cơm kiểu Ý với nấm và phô mai parmesan

Crispy pork cutlet   195
Mashed potato, mixed green salad
Thịt heo tẩm bột chiên giòn, khoai tây nghiền và xà lách

Pan-seared chicken breast   195
with lemon butter sauce
Mashed potato, sautéed vegetables
Ức gà áp chảo với xốt bơ chanh, khoai tây nghiền và rau củ

Wok-fried beef ‘luk lak’ with French fries 205
Bò xào lúc lắc dùng kèm với khoai tây chiên

Pan-seared salmon with dill sauce   325
Cá hồi áp chảo với xốt thì là dùng kèm rau củ nướng

Late Night Selection
Dessert (available from 10 PM to 6 AM)

Ice cream selection (01 scoop)  75
Your choice of chocolate, strawberry, mango, coconut
Tuỳ chọn hương vị kem yêu thích: sô cô la, dâu, xoài hoặc dừa

Seasonal sliced fruits   115
Trái cây tươi theo mùa 

Baked lemongrass cake  145
Bánh sả nướng

Tiramisu   155
Bánh kem Ý 

 
All prices are quoted in ,000 VND and subject to 5% service charge and government taxes.  
Giá trên được viết tắt cho .000 VNĐ và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT.



A wholesome start to your day!Spice up your appetite

Coffee/ Cà phê

Espresso   68

Americano   68

Vietnamese Black/White Coffee (hot/ iced)  78
Cà phê đen/ Cà phê sữa Việt Nam (nóng/ đá)

Latte   78

Cappuccino   78

Decaffeinated Coffee   78

Chocolate (hot/ iced)   88
Sô cô la (nóng/ đá)

Wellness Drink/ Thức uống thanh mát      

Beet, apple, lemon   88
Củ cải đường, táo, chanh

Celery, lime, cucumber    88
Cần tây, chanh, dưa leo

 Citrusy Summer (kumquat, mint leaves)  88
Quả quất vàng, lá bạc hà 

Mint Appletini (apple, lemon, mint leaves)  88
Táo, chanh, lá bạc hà 

Refreshing Day (orange, carrot, ginger)   88
Cam, cà rốt, gừng 

Smoothie/ Sinh tố

Banana   98
Banana, yoghurt, fresh milk/ Chuối, sữa chua, sữa tươi

Mango   98
Mango, yoghurt, fresh milk/ Xoài, sữa chua, sữa tươi

Strawberry   98
Strawberry, yoghurt, fresh milk/ Dâu, sữa chua, sữa tươi

Mixed fruits   98
Mixed fruits, yoghurt, fresh milk/ Trái cây các loại, sữa chua, sữa tươi

Dilmah Tea/ Trà

Dilmah English Breakfast tea  68

Dilmah Earl Grey tea  68

Dilmah Mint tea  68

Dilmah Green tea  68

Milk Shake/ Sữa lắc

Matcha  98
Vanila ice-cream, matcha powder, fresh milk, whipped cream
Kem vani, bột trà xanh, sữa tươi, kem tươi

Mint choco chips   98
Mint ice-cream, chocolate chips, fresh milk, whipped cream
Kem bạc hà, vụn sô cô la, sữa tươi, kem tươi

Oreo choco   98
Chocolate ice-cream, Oreo, fresh milk, whipped cream
Kem sô cô la, bánh Oreo, sữa tươi, kem tươi

Vanilla  98
Vanilla ice-cream, fresh milk, whipped cream
Kem vani, sữa tươi, kem tươi 

Fresh Juice/ Nước trái cây

Apple/ Nước ép táo  98

Coconut/ Dừa tươi  98

Lemonade/ Nước chanh    98

Pineapple/ Nước ép dứa  98

Orange/ Nước cam  98

Watermelon/ Nước ép dưa hấu  98

Tropical mixed juice/ Nước ép trái cây các loại  98

 
All prices are quoted in ,000 VND and subject to 5% service charge and government taxes.  
Giá trên được viết tắt cho .000 VNĐ và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT.

All below beverages are available from 6 AM to 10 PM.  
Tất cả các thức uống bên dưới được phục vụ từ 6h đến 22h. 
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Leverage your dining experience on a tastier note with our 
wide selection of beverage that will tick all the boxes

Race
you

to the
bar!

Mineral Still Water/ Nước khoáng

Lavie 450ml  78

Evian 330ml  88

Mineral Sparking Water/Nước khoáng có gas

Lavie 450ml  78

Perrier 330ml  88

Beer/ Bia

Tiger 330ml (can)  88

Blue Elephant 330ml (ABV: 7.1% - IBU: 70)    128 

Molly 330ml (ABV: 4.4% - IBU: 15)  128

Mango IPA 330ml (ABV: 5.2% - IBU: 41)  128

Bumle Basil 330ml (ABV: 6.5% - IBU: 23) 128

White Wine by the glasss/ Rượu vang trắng (ly)

Ad Astra Trebbiano   180
Chardonay| Rubicone IGT | Italy

Casa Subercaseaux Sauvignon Blanc     268 
Central Valley |Chile

The Accomplice Chardonnay   268
New South Wales | Australia

Red Wine by the glass/ Rượu vang đỏ (ly)

Ad Astra Sangiovese  180
Rubicone IGT | Italy

The Accomplice Shiraz    268
New South Wales | Australia

Vina Maipo Mi pueblo Merlot     328
Central Valley | Chile

Soft drink/ Nước ngọt

Pepsi  68

Pepsi Zero  68 

7 up  68

Soda water  68

White Wine by the bottle/ Rượu vang trắng (chai)

Ad Astra Trebbiano   880
Chardonay| Rubicone IGT | Italy

Casa Subercaseaux Sauvignon Blanc  1,180
Central Valley |Chile

The Accomplice Chardonnay   1,180
New South Wales | Australia

Fat Bastard Sauvignon Blanc     1,380 
Languedoc |France

Red Wine by the bottle/ Rượu vang đỏ (chai)

Ad Astra Sangiovese  880
Rubicone IGT | Italy

The Accomplice Shiraz  1,180
New South Wales | Australia

Fat Bastard Cabernet Sauvignon     1,380
Languedoc | France

Vina Maipo Mi pueblo Merlot    1,380 
Central Valley | Chile

Sparkling Wine by the bottle/ Rượu vang sủi (chai)

Riondo     950
Garganega |Soave DOC |Italy 

 
All prices are quoted in ,000 VND and subject to 5% service charge and government taxes.  
Giá trên được viết tắt cho .000 VNĐ và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT.

All below beverages are available 24/7 hours.  
Tất cả các thức uống bên dưới được phục vụ 24/7. 



Operation hours:

Breakfast 6 AM - 10 AM  
Lunch & Dinner 10:30 AM - 10 PM

Late Night 10 PM - 6 AM


