
M E N U


000,VND

Breakfast
Buổi sáng

1. AMERICAN BREAKFAST

400

Your choice of fresh fruit juices ( orange, watermelon, mixed fruit juice)
Selection of bakery items; toast, croissant, Danish or muffin, service with butter and jam
You choice of eggs; omelette, fried, boiled, scrambled, or poacher,service with hash
brown potato, bacon, sausage, and grilled tomato .
Fresh mixed tropical fruit platter
You choice of tea (Vietnamese tea, English Breakfast tea, herbal tea) coffee or chocolate

BUỔI SÁNG KIỂU MỸ
Sự lựa chọn của bạn cho các loại nước ép trái cây tươi (cam, dưa hấu, nước ép trái cây
hỗn hợp)
Lựa chọn các loại bánh: bánh mì nướng, bánh sừng trâu, Đan Mạch hay muffin, phục vụ
với bơ và mứt
Lựa chọn các loại trứng: chiên chần, chiên, luộc, áp chảo, hoặc poacher, phục vụ với
khoai tây băm, thịt xông khói, xúc xích, cà chua nướng.
Hỗn hợp trái cây tươi nhiệt đới
Sự lựa chọn của bạn cho các món trà (trà Việt, trà buổi sáng kiểu Anh, trà thảo dược) cà
phê hoặc sô cô la

2.

CONTINENTAL BREAKFAST

350

You choice freshly fruit juices ( orange, watermelon, mixed fruit )
Selection of bakery items; toast, croissant, Danish, muffin, service with jam and butter
You choice of Eggs; omelets, fried, boiled, scrambled, poached, service with hash brown
potato, bacon, sausage and grilled tomato.
Fresh mixed tropical fruit platter
You choice of tea ( Vietnamese tea, English breakfast tea, herbal tea ) coffee or hot
chocolate

BUỔI SÁNG KIỂU LỤC ĐỊA
Lựa chọn của bạn với các loại nước trái cây ép tươi (nước cam, nước dưa hấu, và nước
trái cây tổng hợp)
Chọn một trong các loại bánh: bánh mỳ khối trắng, bánh sừng bò, bánh ngọt hoặc bánh
bỏ lò, phục vụ với bơ, mứt trái cây
Lựa chọn các loại trứng: chiên chần, chiên, luộc, áp chảo, hoặc poacher, phục vụ với
khoai tây băm, thịt xông khói, xúc xích, cà chua nướng
Sự lựa chọn của bạn cho các món trà (trà Việt, trà buổi sáng kiểu Anh, trà thảo dược) cà
phê hoặc sô cô la

3. VIETNAMESE BREAKFAST
Fresh mixed tropical fruit platter
You choice of Vietnamese Pho Beef or Chicken
You choice of Vietnamese Congee Fish or Beef or Chicken

BỮA SÁNG VIỆT NAM
Trái cây hỗn hợp nhiệt đới
Sự lựa chọn của Phở Bò hoặc Gà
Sự lựa chọn của cháo Cá hoặc Bò hoặc Gà

199

000,VND

Starter
Khai vị

4. TRADITIONAL FRESH SUMMER SPRING ROLL

169

Rice paper rolled with fresh noodle, shrimps, pork slices & Vietnamese herbs dip with
fish sauce

GỎI CUỐN TƯƠI TRUYỀN THỐNG
Bánh tráng cuộn tới bún tươi, tôm, thịt thái lát & các loại rau thơm Việt Nam với nước
mắm

5. CAESAR SALAD WITH GRILLED CHICKEN OR SALMON

199

Crispy Romaine lettuce tossed with our homemade dressing
served with hardboiled egg, crispy crouton and Parmesan cheese

XÀ LÁCH VỚI G[ NƯỚNG HOẶC CÁ HỒI
Xà lách giòn Romaine với trứng luộc cứng , crouton và phô mai Parmesan

6. VIETNAMESE CRISPY SPRING ROLL
Golden crispy spring roll meat and seafood, service with salad and fish sauce

CHẢ GIÒ
Chả giò cuốn thịt và hải sản, phục vụ với xà lách và nước mắm

169

000,VND

From Our
Soup Kettle
Súp nóng

7. CREAM OF MUSHROOM SOUP

169

Daily fresh wild mushroom blend to perfection & cooked
with our homemade cream sauce that satisfied your taste bud.

SÚP KEM NẤM
Nấm tươi nấu với sốt kem tự chế mang đến cho bạn mùi vị đặc biệt

8. WONTON SOUP

169

With Noodle, shrimp, pork, bok choy ,chicken broth

SÚP HOÀNH THÁNH
Với mì, tôm, thịt heo, cải thìa, nước dùng gà

9. SHRIMP DUMPLING ‘CANTON’

169

Served with green vegetables and deep fried shallot

B\NH BAO “ CANTON”
Phục vụ với rau xanh và hẹ chiên

10. VIETNAMESE HOT & SOUR FISH SOUP
Fish braised with selection of fresh fish fillet, tomato, bean sprout,
okra & pepper mint in Vietnamese herbs.

CANH CHUA NGỌT KIỂU VIỆT NAM
Cá tươi phi lê, cà chua,giá đỗ, hạt tiêu bạc, đậu bắp và rau thơm

199

Sandwich
Delights
Bánh mì Sandwich

000,VND
11. VIETNAMESE OXTAIL SOUP

199

Special Oxtail with vegetable and herbs & spices

SÚP ĐUÔI BÒ VIỆT NAM
Đuôi bò đặc biệt với rau thơm Việt Nam và ớt

12. CLUB SANDWICH

199

3 layer of bread with chicken meat, pork bacon, fried egg, slice cheese
, tomato & lettuce. Accompanied with mixed pickles & French fries

BÁNH MÌ THẬP CẨM
Nướng 3 lát bánh mì với lớp thịt heo xông khói, thịt gà, trứng chiên, phô mát cắt lát, cà
chua và rau diếp. Ăn kèm với các loại mứt giầm và khoai tây chiên

13. SUNRISE BURGER ( BEEF OR CHICKEN)

199

Juicy homemade beef or chicken patty in lightly toasted round bun topped with lettuce,
gherkins, tomato, onion & cheese. Accompanied with mixed pickles & fries

BÁNH MÌ SUNRISE ( BÒ HOẶC GÀ)
Thịt bò Juicy tự chế hoặc ba tê gà trong bun tròn nướng nhẹ, lớp trên là rau diếp, dưa
chuột, cà chua, hành tây và phô mai. Ăn kèm với mứt giầm và khoai tây chiên.

14. VEGGIE BURGER

159

Veggie patty, potato, carrot, green bean, onion, celery, zucchini and lentil, tomato and
lettuce

B\NH MÌ BỞ CHAY
Ba tê chay, khoai tây, cà rốt, đậu xanh, hành tây, cần tây và đậu Ấn Độ, cà chua và xà lách

15. HOT DOG

159

Bread, pork sausage, pickle service with French fries

BÁNH MÌ KẸP XÚC XÍCH
Bánh mì, xúc xích heo, mứt phục vụ với khoai tây

16. HERBS FOCACCIA SMOKED SALMON

199

Homemade Focaccia bread stuffed with Norwegian Smoked Salmon,
lettuce, gherkin tomato & onion.
Accompanied with mixed pickles & French fries

CÁ HỒI HUN KHÓI VỚI RAU THƠM FOCACCIA
Bánh mì Focaccia tự làm nhồi với cá hồi Na Uy xông khói, rau diếp, cà chua, dưa chuột &
hành tây.
Ăn kèm với các loai mứt giầm và khoai tây chiên Pháp

000,VND

Pasta Medley
Mì Ý

17. SPAGHETTI NAPOLITANA OR BOLOGNAISE

249

A traditional Italian Favorite, tomato concasse or meat sauce served
with Spaghetti, topped with parmesan cheese.

MÌ Ý NAPOLITANA HOẶC BOLOGNAISE
Một truyền thống của Ý, concasse cà chua hoặc nước sốt thịt phục vụ với Spaghetti, phô
mai parmesan

18. SPAGHETTI PRIMAVERA

249

Sautéed spaghetti pasta with onion, garlic, bell pepper
& homemade tomato sauce topped with fresh herbs

MÌ Ý PRIMAVERA
Mì Ý xào với hành tây, tỏi, ớt chuông, sốt cà chua tự chế biến và rau thơm

19. HOI AN SPAGHETTI

249

Hoi An Spaghetti, green been, chili, local beef, fresh herbs

MÌ Ý HỘI AN
Mì Ý Hội An, đậu xanh, ớt, thăn bò, rau thơm

20. BAKED MACARONI

249

Macaroni sautéed with chicken slice in creamy tomato sauce topped
with mozzarella cheese & oven baked to perfection.

MACARONI NƯỚNG
Mỳ ống xào với miếng gà trong nước sốt cà chua kem với phô mai mozzarella trong lò
nướng.

21. ITALIAN LASAGNA

249

Alternate layers of pasta, béchamel, cheese, tomato sauce &
minced beef and oven baked to perfection.

LASAGNA Ý
Mì ống, nước chấm bechamel, phô mai, sốt cà chua và thịt bò băm nhỏ trong lò nướng.

000,VND

Pizza
Bánh pizza

HAWAIIAN

Small/ nhỏ 170 Big/ lớn 250
With chicken, pineapple & onion topped with mozzarella cheese.
22.

BÁNH PIZZA HAWAIIAN
Với thịt gà, thơm và hành tây với phô mai mozzarella

23. MARGARITA

Small/ nhỏ 150 Big/ lớn 230

The Italian classic! Tomato, mozzarella, oregano

PIZZA CHAY
Cà chua, phô mai mô-za-re-la, rau mù

24. QUATTRO STAGIONI

Small/ nhỏ 170 Big/ lớn 250

Mushroom, artichoke, ham, olive seeds, tomato, mozzarella

PIZZA QUATTRO STAGIONI
Nấm, A-ti-sô, thỊt nguội, hạt ô liu, cà chua, phô mai Mô-za-re-la

PEPERONI
Small/ nhỏ 170 Big/ lớn 250
With beef pepperoni and topped with mozzarella cheese.
25.

PIZZA PEPERONI
Với bò pepperoni và phô mai mozzarella

SEAFOOD

Small/ nhỏ 170
With shrimp, squid & mussel meat topped with mozzarella cheese.
26.

Big/ lớn 250

PIZZA HẢI SẢN
Với tôm, mực & sò và phô mai mozzarella

27. VEGGIE
Grilled vegetables, tomato, mozzarella

PIZZA RAU CỦ
Rau củ nướng, cà chua, phô mai Mozzarella

Small/ nhỏ 150 Big/ lớn 230

000,VND

From
Charcoal Broiler
Thịt gà Charcoal

28.

GRILL IMPORTED TENDERLOIN

599

Grilled marinated fillet of tenderloin served with butter garden greens
& mashed potato, topped with mushroom or black pepper sauce

THĂN NHẬP KHẨU
Nướng phi lê ăn kèm với rau vườn bơ khoai tây nghiền, với nấm
hoặc sốt tiêu đen

29.

SUPREME OF CHICKEN ‘AL CHAMPIGNON

399

Grilled paprika chicken breast served with butter green vegetable
& homemade mashed potato topped with mushroom sauce

G[ SUPREME ‘AL CHAMPIGNON
Gà nướng ớt bột ăn với bơ thực vật và khoai tây nghiền tự chế
với nước sốt nấm

30.

BARBECUE PORK RIBS

399

Baked marinated pork ribs with chili flakes served with
butter garden green & mashed potato, accompanied with BBQ sauce

SƯỜN HEO NƯỚNG
Sườn heo nướng ớt ăn kèm với khoai tây nghiền , bơ, kèm với sốt BBQ

31.

PAN FRIED LAMB LOIN

599

Pan fried lamb loin fillet served with mash potato and
green vegetable with mushroom or Black pepper sauce

THĂN CỪU CHIÊN
Cừu phi lê chiên ăn kèm với khoai tây nghiền và rau xanh với nấm hoặc sốt tiêu đen

From
The Asian
Region
Các Món Á

000,VND

32. SUNRISE ‘BEEF RENDANG’

329

Sunrise style Steamed rice with Beef & spring onion,
prawn crackers,Pickled pineapple, local Vietnamese Herbs

BÒ RENDANG SUNRISE
Cơm trắng với thịt bò & hành lá, bánh phồng tôm, thơm giầm, thảo dược Việt địa phương

33. WOK FRIED SINGAPORE NOODLE

299

Stir fried yellow noodle with prawns, bean sprout, bean-curd,
tomato & egg fried with Unique blended sweet & spicy chili mix

MÌ XÀO SINGAPORE
Xào mì với tôm, mầm đậu, đậu hũ, cà chua và trứng chiên với và ớt

34. VEGETARIAN CLAYPOT BEANCURD
Braised bean-curd with mix vegetables, served with steamed fragrant rice.

TRUI CHAY TRONG TỘ ĐẤT
Um trui với các loại rau củ, phục vụ với cơm trắng

199

000,VND

Vietnamese
Favorite

Món Việt

35. PHO BEEF OR CHICKEN

189

Slice imported beef tenderloin or shredded chicken
with fresh noodles & flavor broth soup served with Vietnamese herbs.

PHỞ BÒ HOẶC GÀ
Thịt bò nhập khẩu hoặc gà xé với bún tươi và nước dùng phục vụ với các loại rau thơm

36. HOI AN QUANG NOODLE OR CAO LAU

189

Service with local herbs and chili soya sauce

MÌ QUẢNG HOẶC CAO LẦU
Phục vụ với các loại rau địa Phương và sốt ớt

37. CHICKEN CURRY WITH VEGETABLES
Cubed chicken cooked in Vietnamese creamy curry sauce
& sweet potato served with steamed rice or bread

CÀ RI GÀ VỚI RAU CỦ
Gà nấu chín trong sốt cà ri kem và khoai tây ngọt, ăn kèm với cơm
hoặc bành mì

229

000,VND

Sweet
Temptation
Sự quyến rũ
ngọt ngào

38. SEASONAL FRUITS PLATTER

129

Freshly sliced fruits and presented on crushed Ice

TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI
Trái cây tươi và đá bào
39. COCONUT JELLY

129

Homemade jello with shredded coconut

THẠCH TRÁI DỪA
Thạch với dừa bào

40. CHEESECAKE “SUNRISE”

149

Homemade cheese cake.

BÁNH PHÔ MAI “ SUNRISE”
Phô mai tự chế biến

41. BANANA FRITTER

149

Fried local banana served with vanilla ice cream

CHUỐI CHIÊN BỘT
Chuối phục vụ với kem vanilla

42. GOURMET CHEESE
Selection of gourmet Cheeses accompanied with grapes & cream crackers.

PHÔ MAI S[NH ĂN
Lựa chọn các loại phô mát sành ăn kèm với nho và bánh kem.

339

