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The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Chicken & Avocado Salad                                                                                                                                           230,000 
Grilled chicken, avocado, black & green olives, cherry tomatoes,
mixed lettuce and red onion
Xà lách gà nướng với quả bơ, quả ô liu xanh, đen, cà chua bi, xà lách 
hỗn hợp và hành tây tím

구운 닭고기, 아보카도, 블랙 & 그린 올리브, 체리 토마토, 믹스 양상추와 붉은 양파

Caesar on the Beach                                                220,000 
Romaine lettuce with grilled chicken or prawns, chopped bacon,
boiled egg, croutons and shaved parmesan cheese
Xà lách Romaine với thịt gà nướng hoặc tôm, thịt heo xông khói,
trứng luộc, bánh mì hạt lựu và phô mai Parmesan

구운 닭고기나 새우, 베이컨, 살음 계란 배추상추 샐러드와 빵

Salmon Salad                                                 220,000 
Mixed lettuce with salmon, feta cheese, tomato and red onion 
Xà lách cá hồi, phô mai feta, cà chua và hành tây đỏ

연어, 페타치즈, 토마토 및 붉은 양파, 상추 설래드

Italian Seabass Salad                                                                                                                                                            220,000 
Seabass fillet, avocado, cherry tomatoes, black & green olives, 
red onion, feta cheese and Italian dressing
Xà lách cá chẽm kiểu Ý với bơ, cà chua, quả ô liu xanh và đen,
hành tây đỏ, phô mát feta 

시바스 필레, 아보카도, 체리 토마토, 블랙 & 붉은 양파, 죽은 치즈와 이탈리아 드레싱

Beef and Watercress Salad                                                                                180,000
Beef, watercress, tomatoes, onion, peanuts and Vietnamese lime dressing
Xà lách rau càng cua trộn thịt bò với cà chua, hành, đậu 

쇠고기, 물냉이, 토마토 , 양파, 콩 혼합

Hoi An Fresh Spring Roll                                                                               180,000 
Soft rice paper rolls filled with shrimp served with traditional dipping sauce
Gỏi cuốn Hội An với tôm dùng kèm nước chấm chua ngọt 

전통적 디핑 소스와 함께 소프트 롤 페이퍼 롤

Appetizers 



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Ha Noi Crispy Crab Roll                                                                                                                                                        200,000                                 
Deep fried roll with crab meat, prawns, pork belly, carrot,
taro and ear mushrooms, served with sweet and sour fish sauce
Nem cua bể cuốn với tôm, thịt ba rọi, cà rốt, môn và nấm tai mèo  
dùng kèm xốt chua ngọt

게살, 새우, 돼지 고기 배, 당근, 토란과 귀 버섯, 깊은 튀김 롤 새콤 달콤한 생선 소스

Deep Fried Vegetarian Spring Rolls                                                                                            120,000 
Mixed vegetables wrapped in rice paper served with a traditional peanut sauce
Chả giò chay dùng kèm tương đậu

채식 짜조와 전통 콩소스

Smoked Duck and Banana Flower Salad                                                              220,000 
Smoked duck, mixed banana flowers, herbs and sesame seeds, served with
Vietnamese rice crackers
Gỏi hoa chuối trộn thịt vịt xông khói, mè, các loại rau mùi với 
bánh phồng tôm của Việt nam 

훈제 오리와 함께 바나나 샐러드

Green Mango Salad with Dried Beef                                                                                                            180,000
Green mango, dried beef, carrots, onion, coriander and fresh mint
Gỏi xoài xanh với bò khô, cà rốt, hành, ngò, và các loại rau mùi

그린 망고, 말린 쇠고기, 당근, 양파, 고수와 민트 허브

Green Papaya Salad                                                                               180,000 
Green papaya, carrot, shrimp and mixed herbs,
served with Vietnamese rice crackers
Gỏi đu đủ, cà rốt và tôm với các loại rau thơm

파파야, 당근, 새우 및 믹스 향채 설래드

SOUP

Soup of the day                                                                                100,000 
Please ask your server about the soup of the day
Vui lòng hỏi nhân viên phục vụ để biết món súp đặc biệt trong ngày

오늘의 수프에 대해 직원에 문의하십시오.

Appetizers 



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Beef and Fresh Noodles Wrapped in La Lot Leaves                                                                                           180,000 
Grilled rolled beef with lá lốt served with fresh noodles and local herbs
Bò cuộn lá lốt nướng dùng kèm với bún tươi và rau thơm, nước chấm chua ngọt

라롯과 쇠고기 구이, 쌀국수와 향채, 매콤달콤한 소스와 먹음

Vietnamese Noodle Soup (Phở)                                                                210,000 
Your choice of chicken or beef served with traditional condiments
Phở bò hoặc gà, ăn kèm với gia vị truyền thống

돼지고기/ 달고기 쌀국수와 전통 조미료

Grilled Marinated Pork Ribs                                               180,000 
Marinated pork rib with chili, lemongrass served with steamed rice
Sườn nướng xả ớt phục vụ kèm cơm trắng 

고추, 레몬 그라스 구운 돼지갈비와 공밥

Grilled Minced Beef on Lemongrass                                                                                                                              180,000 
Minced beef, lemongrass, mixed herbs and lettuce, served with sweet and sour sauce          
Nem bò lụi sả cây ăn kèm rau sống và nước măm chua ngọt  

다진 쇠고기, 레몬 그라스,양상추 및 소스

Grilled Skewer                                                                                                                                                                     220,000
Pork, chicken and beef skewer served with peanut sauce
Thịt nướng xiên thập cẩm dùng kèm với xốt đậu phụng                                                           

돼지 고기, 닭고기 및 쇠고기 꼬치가 땅콩 소스와 함께 제공됨

Crispy Pork with Sweet and Sour Sauce                                                                                                                       195,000
Deep fried pork, red chili, onion, pineapple, spring onion and tomato, 
served with sweet and sour sauce
Heo chiên giòn xốt chua ngọt với ớt đỏ, hành, dứa và cà chua 

튀김 돼지 고기, 붉은 고추, 양파, 소나무 사과, 봄 양파와 토마토

Grill Rib Eye Steak with Five Spice Sauce                                                                                                                    280,000 
Marinated beef rib eye with five spice sauce, served with sautéed bok choy and steamed rice
Bò nướng ngũ vị ăn kèm  cải thìa xào tỏi và cơm trắng

다섯 양념 소스와 함께 등심 스테이크 그릴

Taste of Asia



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Vietnamese Shaking Beef                                                                                                                                                   250,000
Stir-fried Vietnamese beef with onion and bell peppers, served with French fries 
Bò lúc lắc với hành và ớt chuông dùng kèm khoai tây chiên

양파 볶음 베트남어 쇠고기, 튀김 피망 

Bulgogi                              220,000 
Korean-style grilled marinated beef strips and vegetables served with steamed rice 
Thịt bò nướng kiểu Hàn Quốc, phục vụ kèm với rau và cơm trắng

한국식 불고기 및 공밥과 야채

Kimchi Bokkeumbap                                        220,000 
Korean fried rice with a choice of beef or shrimp, topped with a fried egg and dried seaweed
Cơm chiên kim chi Hàn Quốc với thịt bò hoặc tôm, trứng chiên và rong biển

쇠괴기/새우, 계란과 김, 김치 볶음밥

Japchae -Stir Fried Starch Noodles with Beef and Vegetables                                                                        180,000
Beef fillet, starch noodles, carrots, mushrooms, onion, spinach and roasted sesame seeds
Miến trộn Hàn Quốc với thịt bò, nấm, hành, rau muống, và mè rang

잡채 소고시, 버섯, 양파, 공심채과 침깨

Vietnamese Seafood Fried Rice                                190,000
Wok fried rice with seafood, mixed vegetables and Chinese pickles
Cơm chiên hải sản với rau thập cẩm và dưa kiệu chua

해물 볶음밥, 믹스야채와 절임

Wok Fried Chicken with Cashew Nuts                                                              220,000
Wok fried chicken with cashew nuts, served with steamed rice
Gà xào hạt điều phục vụ kèm với cơm trắng

볶은 치킨과 캐슈넛 너트

Wok Fried Beef with Black Pepper Sauce                                                                            220,000 
Wok fried beef with black pepper sauce and capsicum served with steamed rice
Bò xào với xốt tiêu đen và ớt chuông phục vụ kèm cơm trắng

고추 소스와 후추, 피망 쇠고기볶음

Taste of Asia



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Nasi Goreng                                                  190,000 
Indonesian traditional fried rice served with chicken satay, fried egg, prawn crackers, 
pickles and peanut sauce
Cơm chiên truyền thống của người In-đô-nê-xi-a, phục vụ kèm với thịt gà satế, 
trứng chiên, bánh phồng tôm, dưa chua và xốt đậu phộng

인도네시아 전통 볶음밥 및 닭고기 사테이, 튀긴 계란, 새우 크래커, 피 클 및 땅콩 소스

Singapore Vermicelli Noodles                                                                                                                            230,000
Wok fried vermicelli noodles with shrimp, squid, mixed bean sprouts,
egg and vegetables, served with soya sauce
Miến xào hải sản kiểu Singapore

싱가폴식 해물 볶음면

Wok Fried Egg Noodles (Beef or Chicken)                                                                                                           220,000
Vietnamese wok fried noodles with chicken or beef and mixed vegetables, served with soya & fresh chili
Mỳ xào với bò hoặc gà cùng với rau củ phục vụ kèm với xốt xì dầu và ớt 

쇠고기/ 닭고기와 야채 볶음계란국수

Wok Fried Prawns with Tamarind Sauce                                                                                                           230,000
Wok-fried king prawns with onion and tamarind sauce, served with steamed rice
Tôm xào với hành tây và sốt me phục vụ kèm cơm trắng

새우와 양파와 타마린드 소스로 볶음 및 공밥

Pork Spare Ribs                                  210,000 
Succulent pork ribs braised with honey and chili, served with steamed rice 
Sườn non om với ớt và mật ong, phục vụ kèm cơm trắng

꿀과 칠리로 찐 돼지갈비 및 공밥

Braised Grouper with Ginger and Green Peppers                                                          280,000
Grouper fillet, fresh ginger and green peppers served with steamed rice
Cá mú phi lê kho tộ với gừng tươi và tiêu xanh dùng kèm với cơm trắng

생강과 녹색 후추와 찐 생선 필렛

Braised Pork Belly                                                                                                                                                            180,000
Braised pork belly with chicken eggs, served with steamed rice
Thịt heo kho tàu với trứng gà phục vụ kèm cơm trắng 

닭고기 계란으로 돼지갈비 조림 및 공밥

Taste of Asia



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Whitecaps Sizzling Chicken or Beef Fajitas                                             270,000 

Served with soft flour tortillas, guacamole, salsa, mozzarella cheese and sour cream
Thịt bò hoặc thịt gà cuộn với bánh bắp, xốt bơ và xốt kem

쇠고기/닭고기 파히타 및 모짜렐라 치즈와 크림소스

Fish & Chips                                                                                                                                                                             300,000
Beer battered Sea Bass Fillet served with French fries, tartare sauce and lime
Cá chẽm phích bột chiên giòn phục vụ với khoai tây chiên, xốt tartare và chanh 

바다 농어 필레 및 감자튀김, 타르타르와 레몬 소스

Tuna Melt Baguette                                                               210,000 
Mozzarella cheese, tomatoes, red peppers, pesto and red gouda cheese
Bánh mì cá ngừ, phô mai mozzarella, cà chua, ớt chuông, xốt pesto và phô mai gouda

참치 샌드위치 및 모짜렐라 치즈, 토마토, 고추, 페스토 및 레드 고우다 치즈

Chicken or Beef Sandwich                                                              250,000 
Grilled chicken or beef, lettuce, tomato, cucumber, bacon and emmental cheese
Bánh mì với gà hoặc bò nướng, cà chua, dưa leo, ba rọi xông khói và phô mai emmental

닭고기 또는 소고기 샌드위치 및 토마토, 오이, 베이컨, 에멘탈 치즈

Grilled Chicken or Beef Pita Pocket                                                              220,000
Marinated chicken or beef with yoghurt, mint, paprika, olives and red onion 
Gà hoặc bò tẩm ướp kiểu mexico nhồi trong bánh pita

멕시코식 구운 닭고기 또는 쇠고기 피타 포켓
 
Whitecaps Burger                                                               310,000 
A 6oz prime beef patty, cheddar cheese, crispy bacon, beetroot, egg,
caramelized onions and gherkins, served with potato wedges
Bánh mì kẹp thịt bò băm, ăn kèm với khoai tây chiên

다진 쇠고기 샌드위치 및 감자튀김

Chicken Burger                                                280,000
Minced chicken breast, emmental cheese, caramelized onion and lettuce, severed with French fries 
Bánh mì kẹp thịt gà băm ăn kèm với salad và khoai tây chiên

치킨 버거 및 설래드와 감자튀김

Snack, Pizza & Pasta



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

The Vegetarian Pizza                                                                               210,000 
Traditional pizza sauce, vine-ripe tomatoes, basil, capsicum, red onion and mozzarella cheese
Pizza cà chua, rau húng, ớt chuông, hành tây tím và phô mai mozzarella

토마토, 바질, 고추, 붉은 양파, 모짜렐라 치즈 피자

Margherita Pizza                                                                                                                                                                     210,000
Tomato sauce, mozzarella cheese, fresh tomatoes and basil leaves 
Pizza Margherita cổ điển, xốt cà chua, cà chua tươi cắt lát và phô mai mozzarella

토마토 소스, 모짜렐라 치즈, 신선한 토마토 피자

Caramelized Onion & Prosciutto Pizza                                                                                                          210,000
Traditional pizza sauce, caramelized red onion, Prosciutto ham, mozzarella and feta cheese
Pizza Caramel xốt cà chua, hành tây và thịt heo muối của Ý cùng với 2 loại phô mai mozzarella & feta 

캐러멜 토마토 소스, 양파, 프로슈토 햄, 모짜렐라 및 페타 치즈 피자

Quattro Formaggio Pizza                                                                                                                            240,000
Traditional pizza sauce covered with four delicious cheeses –mozzarella,
cheddar, gorgonzola and blue cheese
Pizza truyền thống với 4 loại phô mai: mozzarella, cheddar, gorgonzola và blue 

4 개의 맛있는 치즈로 덮인 전통적인 피자: 모짜렐라, 체다, 고르곤졸라와 블루 치즈

Hawaiian Pizza                                                   240,000 
Traditional pizza sauce, mozzarella cheese, bacon and sliced pineapples
Pizza Hawaiian phô mai, thị theo xông khói và thơm thái lát

모짜렐라 치즈, 베이컨, 얇게 썬 파인애플 하와이안 피자

BBQ Meat Lover’s Pizza                                                                                                                            260,000
BBQ sauce with minced beef, salami, pepperoni and mozzarella cheese
Pizza phô mai mozzarella với sốt BBQ, thịt bò băm, xúc xích, thịt nguội Pepperoni 

BBQ 소스, 다진 쇠고기, 소세지, 페퍼로니 햄, 모짜렐라 치즈 피자

Seafood Pizza                                                                                                                                                                            270,000
Tomato sauce, prawns, squid, clams and mozzarella cheese
Pizza hải sản với tôm, mực, nghêu và phô mai mozzarella

토마토 소스, 새우, 오징어, 조개 및 치즈 피자

Snack, Pizza & Pasta



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Grilled US Beef Pizza                                                                                                                                                             270,000
Marinated US beef, tomato sauce, mushrooms and mozzarella cheese
Pizza bò Mỹ nướng với cà chua, nấm, và phô mai mozzarella 

구운 마리 네 스테이크, 토마토 소스, 버섯, 모짜렐라 치즈 피자

Sausage Pizza                                                                                                                                                             270,000
Assorted sausages: beef, pork and chicken, mushrooms, bell peppers and mozzarella cheese
Pizza xúc xích thập cẩm với nấm ớt chuông và phô mai mozzarella 

쇠고기, 돼지 고기 및 닭고기, 버섯, 피망 및 모짜렐라 치즈 피자

PASTA 
With choice of Italian pasta: spaghetti, penne or fusilli
Các loại mỳ Ý: spaghetti, nui hoặc mỳ dẹt

이탈리아 파스타 : 스파게티, 펜네 또는 퓨질리

And choice of homemade sauces:

• Bolognaise (meat) Xốt bò băm /쇠고기 볼로냐                                                                             220,000 

• Seafood Alio Olio sauce  Xốt hải sản /해물 올리오 알리오                                                        220,000
• Carbonara (cream, egg and bacon) Xốt kem, trứng, thịt xông khói          

   카르보나라 (크림, 계란, 베이컨)                                                                   220,000

•  Napolitana  (tomato) Xốt cà chua / 나폴리 타나 (토마토)                                         180,000

Served with parmesan cheese on the side
Phục vụ kèm với phô mai parmesan

파르메산 치즈와 함께 먹음

Snack, Pizza & Pasta



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Main Course
Da Nang Seafood Platter                                                                                                                                           480,000
Grilled prawns, squid, scallops and clams, served with a mixed salad and green chili sauce
Tôm, Mực, Sò điệp, Nghêu nướng ăn kèm với xà lách và xốt ớt xanh

구운 새우, 오징어, 조개 및 상추와 녹색 칠리 소스

King Prawn Skewer on Lemongrass                                                                                                                           420,000
Grilled king prawns served with steamed mixed vegetables and lemon pepper sauce
Tôm sú nướng xiên dùng kèm với Rau củ luộc hỗn hợp và xốt muối tiêu chanh

새우구이 및 믹스 삶은 야채와 녹색 칠리 소스

Steamed King Prawns with Beer                                                                                                                                     420,000
Tôm sú hấp bia tươi

신선한 맥주와 왕 새우

Steamed Cuttlefish with Ginger and Chili                                                                                                                  380,000
Mực nang hấp với gừng và ớt

생강과 칠리, 오징어 찜

Steamed Clams with Lemongrass and Green Chili                                                                                                320,000
Nghêu hấp với xả và ớt xanh

레몬 그라스와 그린 칠리 ,조개 찜

US Beef Tenderloin (200gram)                                                                                                                           660,000
Grilled beef tenderloin served with potato gratin, asparagus and brandy mushroom sauce
Thăn bò Mỹ nướng dùng kèm với khoai tây đút lò, măng tây và xốt nấm rượu Brandy

구운 소고기 안심 및 감자 그라탕, 아스파라 거스, 브랜디 버섯 소스

US Rib Eye Steak                                                                                                                                                          520,000 
Grilled rib-eye steak with Dijon mustard, sautéed green beans and onion, served with pepper sauce
Thăn ngoại bò Mỹ tẩm ướp với xốt mù tạt vàng nướng dùng kèm đậu xanh xào và xốt tiêu

브랜디 버섯 소스와 쇠고기 안심 구이 및 콩과 후추 소스

US Beef Short Rib                                                                                                                                                          580,000 
Marinated Short Rib with garlic, olive oil, herb served with mash potato, 
asparagus and red wine sauce
Sườn bò Mỹ nướng ăn kèm khoai tây nghiền, măng tây và xốt rượu vang đỏ

미국 산 쇠고기 구이 및 감자튀김, 아스파라거스와 레드 와인 소스



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

BBQ Chicken Wings                                                                                                                                                          220,000 
Marinated chicken wings with paprika and oregano,
served with steamed mixed vegetables
Cánh gà tẩm ớt paprika và lá mùi oregano ăn kèm với rau củ luộc

파프리카와 오레가노와 절인 닭 날개 및 삶은 야채

ADDITIONAL SIDE DISHES / MÓN ĂN THÊM / 추가 곁들임 요리
French Fries – Grilled Vegetables – Side Dish                                                         80,000 
Khoai tây chiên / Rau nướng / Rau xà lách thập cẩm

감자튀김 – 야채 구이 – 곁들임 요리 

Sautéed Spinach                                                              80,000 
Rau muống xào tỏi 

마늘과 시금치 볶음   

Wok-fried Bok Choy and Mushroom                                                                80,000 
Cải thìa xào với nấm đông cô 

버섯과 겨자잎 볶음

Sautéed Mixed Vegetables                                                            80,000 
Rau củ xào thập cẩm 

믹스 야채 볶음

Main Course



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

Dessert
Mango Sticky Rice                                                                                                                                                          140,000 
Traditional Vietnamese dessert made with glutinous rice, fresh mango and coconut milk   
Chè Việt với xoài tươi, xôi, nước cốt dừa 

신선한 망고 및 코코넛 밀크 베트남 전통 밭빙수

Sticky Rice Dumpling                                                                                                                                                            100,000
Traditional Vietnamese sweet soup with mung beans, ginger syrup and coconut milk
Chè trôi nước truyền thống của Việt nam dùng kèm với nước đường vị gừng và cốt dừa 

찹쌀 만두

Vietnamese Pumpkin Cake                                                                                                                                               160,000 
Traditional Vietnamese pumpkin cake served with coconut ice cream
Bánh bí ngô truyền thống của Việt nam  dùng kèm với kem dừa

베트남 호박 케이크와 코코넛 아이스크림

Banana and Sago Sweet Soup                                                                                                                                          100,000
Sweet soup of banana, sago, coconut milk, peanuts and sesame seeds
Chè chuối với nước cốt dừa, đậu phụng và mè       

바나나와 녹말 달콤한 수프

Royal Chocolate Cake                                                                                                                                                           160,000 
Decadent dark chocolate mousse cake served with a mixed fruit salad                
Bánh mềm sô cô la Hoàng Gia phục vụ với trái cây tươi trộn 

로얄 초콜릿 케이크

Opera Cake                                                                                                                                                                                 160,000
Layers of almond sponge cake with coffee syrup, ganache and coffee buttercream, 
served with macarons  
Bánh bông lan với hương vị cà phê, dùng kèm với bánh Macaron 

오페라 케이크

Raspberry Cheese Mouse Cake                                                                                                                                        160,000
Creamy cheese mouse cake with raspberry sauce and fresh strawberries
Bánh mềm phô mai vị phúc bồn tử kèm với dâu tây 

라즈베리 치즈 마우스 케이크

Fresh Fruit Platter                                                                                                                                                          100,000
Watermelon, pineapple and dragon fruit          
Trái Cây tươi theo mùa 

계절별 신선한 과일



The above prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

Giá trên bằng VND và đã bao gồm 10% Thuế VAT và 5% Phí phục vụ
상기 가격은 모두 VND 이며 VAT 10% 및 서비스료 5% 가 포함되어 있습니다

NEW ZEALAND NATURAL ICE CREAM FLAVORS 
Scoops                                                                         70,000                                               
Classic Vanilla
Kem  vani

바니 아이스크림

Mint
Kem vị bạc hà

민트 아이스크림

Chocolate
Kem sô cô la

초콜릿아이스크림

Strawberry
Kem dâu

딸기 아이스크림

Mango
Kem xoài

망고  아이스크림

Coco Tropicana
Kem dừa

코코넛 아이스크림

Dessert



Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City,  
E: reservations@theoceanvillas.com.vn

T: +84 (0) 236 396 7094   |   F: +84 (0) 236 396 7095
www.theoceanvillas.com.vn   |   www.theoceanresort.com.vn


