
CAFÉ CARDINAL
  BUSINESS SET LUNCH



KHAI VỊ / APPETISER 

ARUGULA
Xà lách Arugula | Cà chua bi | Phô mai Parmesan bào | Xốt giấm Balsamic     
Baby arugula | Cherry tomato |Shaved parmesan | Aged balsamic dressing

BURRATA
Xà lách phô mai Burrata | Cà chua bi | Rau kinh giới | Húng quế | Dầu oliu thượng hạng 
Apulia burrata cheese | Tomato | Oregano | Basil | Extra virgin olive oil

FRESH SPRING ROLL 
Gỏi cuốn tôm | Các loại húng 
Prawn spring rolls | Vietnamese herbs

TOMATO CREAM SOUP 
Súp kem cà chua | Húng tây 
Fresh tomato | Basil | Cream

BUSINESS SET LUNCH
2 courses - 2 món: 328,000
3 courses - 3 món: 398,000

VG

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ
All prices are quoted in VND, exclusive of 10% VAT and 5% service charge

Món chay/ Vegetarian Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available              Món ăn có thịt heo/ Contains PorkV VG P

Nếu quý khách có nhu cầu ăn uống theo chế độ riêng biệt hoặc bị dị ứng với thức ăn, 
vui lòng liên hệ quản lý nhà hàng để được tư vấn chọn lựa món ăn phù hợp

Should you have any speci�c dietary requirement (gluten free, lactose free, vegetarian or allergies), 
please contact the Restaurant Manager who can advise on a selection of suitable dishes

VG

V



MÓN CHÍNH / MAIN COURSE

PENNE
Nui Ý | Xốt cà chua cay | Húng tây tươi 
Penne | Spicy homemade tomato sauce |Fresh basil

SALMON BURGER 
Bánh mì Burger đen kẹp cá hồi nướng | Xốt Tartar và hành tây chiên giòn 
Grilled salmon �llet | Tartar sauce | Crisp onion

FISH OF THE DAY 
Cá hấp theo ngày | Gừng | Hành lá | Cải ngồng | Nước tương thượng hạng 
Steamed �sh of the day | Ginger | Spring onion | Choy sum | Premium soy sauce

MAGRET DE CANARD
Ức vịt áp chảo | Cà rốt nghiền gừng | Quả anh đào 
Pan-seared duck breast | Carrot ginger puree | Cherry

VIETNAMESE CHICKEN NOODLE SOUP 
Súp gà | Bánh hủ tíu tươi | Các loại húng | Chanh | Ớt 
Chicken broth soup | Fresh rice noodle | Chicken | Vietnamese herbs | Lemon | Chilli

TRÁNG MIỆNG / DESSERT

GLACE
Lựa chọn món kem Ý truyền thống
Selection of homemade ice-cream

CRÈME BRULEE  
Bánh trứng nuớng vị cà phê Việt Nam| Ruợu mùi Grand Marnier | Mứt trái cây
Vietnamese co�ee crème brulée | Grand Marnier | Fruit compote

FRUIT PLATTER 
Trái cây tươi 
Seasonal fresh fruit platter

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ
All prices are quoted in VND, exclusive of 10% VAT and 5% service charge

Món chay/ Vegetarian Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available              Món ăn có thịt heo/ Contains PorkV VG P

Nếu quý khách có nhu cầu ăn uống theo chế độ riêng biệt hoặc bị dị ứng với thức ăn, 
vui lòng liên hệ quản lý nhà hàng để được tư vấn chọn lựa món ăn phù hợp

Should you have any speci�c dietary requirement (gluten free, lactose free, vegetarian or allergies), 
please contact the Restaurant Manager who can advise on a selection of suitable dishes
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