
CAFÉ CARDINAL
BUSINESS SET LUNCH



KHAI VỊ / APPETISER 

CARDINAL SALAD
Xà lách hữu cơ | Bưởi | Củ hủ dừa | Táo | Đậu cô ve
Organic salad | Pomelo | Palm hearts | Apple | French bean 

MACKEREL FILET
Cá thu nướng | Bắp cải | Bơ gừng 
Roasted mackerel | Cabbage | Ginger butter

EGG PARFAIT
Trứng chần | Bí đỏ | Hạt phỉ
Slow cooked free range chicken egg | Pumpkin | Hazelnut 

MAIS VELOUTE
Xúp bắp | Bắp non | Bắp giòn tan 
Corn | Baby corn | Crispy corn

V

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

V

VG

BUSINESS SET LUNCH
2 món – 2 courses: 348,000++

3 món – 3 courses: 428,000++

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT



MÓN CHÍNH / MAIN COURSE

SPAGHETTI
Mì Ý | Rau củ hữu cơ | Tỏi nướng | Ôliu Kalamatta | Húng tây tươi | Hạt thông 
Spaghetti | Organic vegetable | Roasted garlic | Kalamata olive | Fresh basil | Pine nuts

FISH OF THE DAY
Cá đánh bắt trong ngày | Rau củ hầm kiểu Pháp | Củ dền | Dưa leo | Xốt Beurre Blanc 
Catch of the day | Ratatouille | Beatroots | Cucumber | Beurre blanc

DUCK PARMENTIER
Chân vịt om dầu | Khoai tây nghiền | Nước cốt vịt
Duck leg con�t | Mashed potato | Natural jus 

BEEF CHEEK 
Má bò Úc om dầu | Rượu đỏ | Cà rốt | Nấm
Australian beef cheek | Red wine | Carrot | Mushroom

TRÁNG MIỆNG / DESSERT

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

CHOCOLATE MOUSSE
Bánh Mousse sô cô la
Homemade chocolate mousse

FRESH FRUIT 
Trái cây tươi 
Seasonal fresh fruit platter

ADD TO YOUR DISH
Gan ngỗng 388,000++

Foie gras

Cá hồi xông khói 188,000++

Smoked salmon            

Phô mai Burrata 168,000++

Burrata cheese              

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

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT


