
 
 

           Vegetarian / Chay                         Contains Nuts / Có Hạt                            Spicy / Cay                        Pork / Thịt Heo 

The above rates are subject to 10% VAT and 5% service charge | Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ. 

    
 

            Menu 
 

Starter 
 

Chef’s Mushroom Soup   180.000 VND 

A creamy blend of locally sourced mushrooms infused with truffle and cream 

Súp kem nấm đặc biệt của bếp trưởng 

 

Organic Green Salad                                                                                              180.000 VND 

With mixed lettuce, cucumber, cherry tomatoes, olive oil dressing 

Salad rau non trộn kiểu Ý  

 

Caesar Salad                                                                                                            210.000 VND 

With crispy Romaine lettuce, parmesan shavings, crispy bacon and homemade croutons 

- Smoked salmon  250.000 VND 
- Grilled chicken                                                                                               240.000 VND 
- Grilled prawn                                                                                                 250.000 VND 

Salad Hoàng Đế nổi tiếng với pho mai rán, ba chỉ hun khói giòn và bánh mỳ nướng.  

(Quý khách có thể mua thêm các đồ ăn kèm: cá hồi hun khói, lườn gà nướng, tôm nướng) 

 

Skewer Sets with Rice Paper Rolls and Greens              

Japanese inspired trio of skewered grilled chicken thigh and leek  230.000 VND 

Hanoi style VN beef skewers with a dipping fish sauce 250.000 VND 
Quý khách lựa chọn 1 loại đùi gà xiên nướng hoặc thịt bò xiên nướng tự cuốn cùng bánh đa nem 
và xà lách 
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Trio of Japanese Scallop   280.000 VND 

- Scallop skewer with salsa / Sò điệp xiên nướng ăn cùng salad 
- Charred scallop with creamy spinach / Sò điệp áp chảo ăn cùng rau chân vịt xào kem  
- Pan seared scallop with a seaweed salad and nori / Sò điệp áp chảo ăn cùng salad rong biển 

Japanese Mixed Tempura                                                                                      340.000 VND 

- With prawn, squid, fish, vegetables with wasabi dipping sauce  
Hải sản và rau củ tẩm bột chiêu kiểu Nhật 

 

 

Pizza 
There's no pizza like sourdough pizza! With a crispy, chewy crust that is perfectly charred on top and 
Bottom and loaded with all the good stuff! We've developed an easy overnight dough that will hold all  
Your favorite pizza. Toppings and bake to perfection every time! 
 
Đế bánh pizza được làm từ men tươi tự nhiên với lớp vỏ bên ngoài giòn, dai bên trong được nướng chín vàng  
cả mặt trên và dưới. Men tươi là men được ủ chua tự nhiên trong vòng 24h để làm nên những chiếc đế bánh 
pizza với nhiều loại nhân được yêu thích khác nhau được ra lò nóng hổi để phục vụ quý khách. 
 

Margherita Pizza                                                                                                    220.000 VND 

With tomato sauce, oregano, Mozzarella cheese, sweet basil and fresh tomatoes 

Bánh Pizza với sốt cà chua, lá kinh giới khô, phô mai Mozzarella, lá húng quế và cà chua tươi 

 

Pepperoni Pizza                                                                                                      245.000 VND 

With tomato sauce, pepperoni, oregano, Mozzarella cheese  

Bánh Pizza với sốt cà chua, xúc xích cay, lá kinh giới cay, và phô mai Mozzarella 

 

Hawaiian Pizza                                                                                                       265.000 VND 

With tomato sauce, Mozzarella cheese, Ham and pineapple 

Bánh Pizza Hawaiian với sốt cà chua, phô mai Mozzarella, jambong và dứa 
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Five Cheese Pizza                                                                                                   265.000 VND 

With Gorgonzola, Cheddar, Brie, Parmesan, Mozzarella  

Bánh Pizza được làm bởi 5 loại phô mai: Gorgonzola, Cheddar, Brie, Parmesan, Mozzarella. 

 

Build Your Own Pizza | Tự làm bánh Pizza của bạn 

For build your own pizza please select up to 5 from the following ingredients: 

Bạn có  thể làm bánh Pizza của riêng bạn với các lựa chọn tối đa 5 loại thành phần sau:  

- Ground beef / Thịt bò  - Tomato / Cà chua tươi 
- Smoked ham / Thịt lợn xông khói - Mushroom / Nấm  
- Salami / Xúc xích khô - Pineapple / Dứa  
- Pepperoni / Xúc xích tiêu cay - Capsicum / Ớt chuông 
- Seafood / Hải sản - Onion / Hành tây 

 
Pasta & Burger  
Mỳ Ý và Bánh Burger 

Spaghetti, Penne or Fettuccini | Mỳ Ý, Mỳ Ống, Mỳ Sợi Dẹt  

With choice of sauce: / Bạn có thể lựa chọn từng loại mỳ ý và sốt ăn kèm:  

                  Olio / Sốt dầu ô liu                                                                          220.000 VND 

                  Bolognaise / sốt bò băm                                                                  280.000 VND 

                  Carbonara / Sốt kem trứng và thịt hun khói                                     280.000 VND 

 

American Beef Burger                                                                                    220.000 VND 

Cheddar cheese, lettuce, tomato, grilled onion served with French fries 

Bánh Burger thịt bò kiểu Mỹ với phô mai Cheddar, xà lách, cà chua, hành tây nướng và khoai tây chiên 

 

Breaded Chicken Burger                                                                                220.000 VND 

Breaded chicken breast burger with tomato, grilled onion served with French fries 

Bánh Burger lườn gà với cà chua, hành tây nướng và khoai tây chiên 
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Resort Special 
 

Vietnamese BBQ Chicken & Lemon Leaf                                                     355.000 VND 

With grilled chicken thighs, sautéed bok-choy and steamed rice 

Đùi gà nướng lá chanh ăn cùng cải chip xào nấm và cơm trắng 

 

Sapa Grilled Pork Belly                                                                                   390.000 VND 

With traditional Sapa’s flavor, “Chẩm Chéo” Sauce, steamed rice, vegetables picked  

Ba chỉ heo nướng kiểu Sapa ăn cùng sốt Chẩm Chéo, cơm trắng và rau củ muối chua 

 

La Galbi-Gui LA                                                                                               440.000 VND 

Korean grilled beef ribs with onion, mushroom, zucchini, steamed rice 

Rẻ sườn bò nướng kiểu Hàn Quốc với hành tây, nấm, bí ngòi và cơm trắng 

 

Grilled Norwegian Salmon Steak                                                                    440.000 VND 

With mash potato, green salad and black bean sauce 

Cá hồi Na Uy nướng ăn cùng khoai tây nghiền, salad, và sốt đậu đen 

 

Australian Filet Mignon Steak - 200 gram                                                      550.000 VND 

With truffle potato puree, red wine shallots confit, grilled asparagus with a red wine sauce 

Thăn nội bò Úc nướng ăn cùng khoai tây nghiền dầu nấm, hành củ hầm, măng tây nướng, sốt vang đỏ 

 

Australian Rib Eye Steak - 250 gram                                                              580.000 VND 

With arugula salad, & roasted baby potatoes, truffle mushroom sauce 

Thăn ngoại bò Úc nướng ăn cùng salad rau tên lửa, khoai tây xào lá thơm, sốt nấm truffle  
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Asian Special  
 

Hanoi Beef “Pho”                                                                                                  190.000 VND 

Traditional Vietnamese fresh noodle soup, onion, scallion, Vietnamese herbs, chili sauce, garlic pickle 

Phở bò Hà Nội xưa với các gia vị dùng kèm  

 

Kung Pao Chicken                                                                                                195.000 VND 

Chinese stir-fry chicken spicy sweet with steamed rice 

Gà xào chua  ngọt  kiểu Trung Hoa 

 

Stir Fried Chicken with Cashew Nut                                                                  210.000 VND 

With sweet and sour sauce, onion, capsicum, pineapple and steamed rice 

Gà xào hạt điều với sốt chua ngọt, các loại rau củ và cơm tám 

 

Yangzhou Fried Rice                                                                                            215.000 VND 

Chinese fried rice with pork Char Siu, shrimp, green peas, soya sauce 

Cơm rang Dương Châu với tôm, đậu và xì dầu  

 

Beef Bulgogi                                                                                                           240.000 VND 

Marinated tender Korean grilled beef accompanied with steamed rice 

Thăn bò nướng kiểu Hàn Quốc ăn cùng cơm trắng  

 

  Thai Beef Curry in Clay-Pot  260.000 VND 

  With green bean, onion, and steamed rice 

  Cà ri bò kiểu Thái Lan với đậu xanh, hành tây, ăn cùng cơm trắng 

 

 



 
 

           Vegetarian / Chay                         Contains Nuts / Có Hạt                            Spicy / Cay                        Pork / Thịt Heo 

The above rates are subject to 10% VAT and 5% service charge | Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và 5% phí dịch vụ. 

 

Chicken Teriyaki Bento Box                                                                                  310.000 VND 

Teriyaki chicken thighs, steamed rice, Asian green vegetable, cabbage salad, seaweed soup 

Cơm hộp Nhật với đùi gà nướng, cơm tám, rau xào thập cẩm, salad bắp cải và súp rong biển 

 

Wasabi Salmon Bento Box                                                                                     330.000 VND 

Wasabi salmon, steamed rice, seaweed salad, stir-fried green beans, miso soup 

Cơm hộp kiểu Nhật với cá hồi nướng, cơm tám, salad rong biển, đậu xanh xào, và súp Miso 

 

Vietnamese Fried Beef with Black Pepper Sauce                                               390.000 VND 

With deep fried dumplings, onion, bell pepper, leek, ginger, Vietnamese salad 

Bò xào sốt tiêu đen ăn cùng bánh bao chiên và salad 
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Dessert  
Assorted Bellany Ice Cream | Kem tươi Bellany các vị                     50.000 VND / Scoop  

Strawberry Ice Cream / vị Dâu Tây 

Vanilla Ice Cream / vị Vanilla 

Chocolate Ice Cream / vị Sô Cô La 

Coconut Ice Cream / vị Dừa 

Mango Ice Cream / vị Xoài 

 

Tropical Fruit Platter                                                                                                  155.000 VND 

A selection of daily's fresh fruits 

Hoa quả theo mùa  

 

Banana Caramel with Vanilla Ice Cream                                                                 180.000 VND 

Pan-fried banana immersed in brown sugar honey caramel and topping vanilla ice cream 

Chuối áp chảo với bơ sốt Caramel và kem vị vanilla 
 

Chilled Black Glutinous Rice                                                                                       180.000 VND 

Steamed black sticky rice bathe in mildly sweet of brown sugar and coconut milk 

Chè nếp cẩm với cốt dừa 
 

Homemade ST Honore Cake                                                                                     180.000 VND 

French Choux cream with smooth dark chocolate 

Bánh su kem kiểu Pháp với sô cô la mềm 
 

Chocolate Volcano Cake                                                                                             195.000 VND 

Hot cylindrical cake with smooth chocolate inside and topping coconut ice cream 

Bánh Sô Cô La nướng kiểu núi lửa với kem vị dừa  
 

Passion fruit Cheese Cake                                                                                          195.000 VND 
Soft cold cake with passion fruit flavor, topping raspberry and mint leaf  

Bánh phô mai vị chanh dây 


