
CAFÉ CARDINAL 
LUNCH MENU



KHAI VỊ / APPETISER 

GARDEN SALAD 
Xà lách non thủy canh hỗn hợp | Cà chua bi | Dưa leo | Củ cải | Xốt quả tắc
Hydroponic mesclun | Cherry tomato | Cucumber | Radish | Kumquat dressing

POTATO
Bánh tầng khoai tây | Rau củ nhỏ | Nấm Tru�e
Potato mille-feuille | Baby vegetable | Tru�e

TARTARE
Bò Mỹ thượng hạng tái kiểu Pháp | Tía tô | Ngò gai | Bánh đa
USDA �rst choice beef | Perilla | Saw tooth coriander | Rice crackers

SWEET & SOUR SOUP
Hải sản đánh bắt trong ngày | Canh chua nấu từ nước cốt me và trái thơm | Đậu bắp | 
Cà chua | Rau thơm
Catch of the day | Tamarind and pineapple broth | Okra | Tomato | Fresh herbs

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

3 món – 3 courses: 428,000++

VG GF

VG GF

VG GF

Món chay/ Vegetarian Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation availableV VG

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

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

GF      Món ăn có thịt heo/ Contains PorkP Không Gluten / Gluten free



MÓN CHÍNH / MAIN COURSE

PORCINI SOBA
Mì Soba | Nấm Porcini và nấm đông cô | Măng tây | Hạt mè | Gừng | Rong biển
Soba noodle | Porcini and shiitake mushroom | Asparagus | Sesame | Ginger | Nori 

CRAB FRIED RICE 
Cơm chiên hải sản | Cua | Tôm | Mực | Rau củ | Xốt và gia vị đi kèm
Crab | Prawn | Squid | Vegetables | Assorted condiments

TERIYAKI SALMON
Cá hồi nướng xốt Teriyaki | Măng tây | Mì Soba
Roasted teriyaki salmon | Asparagus | Soba noodle 

BEEF  “LUC LAC”
�ăn ngoại bò Mỹ thượng hạng lúc lắc | Ớt chuông | Hành tây | Tiêu Phú Quốc | Dầu hào
USDA �rst choice beef tenderloin | Bell peppers | Onion | Phu Quoc pepper | Oyster sauce

TRÁNG MIỆNG / DESSERT

PROFITEROLE
Lựa chọn món kem Ý truyền thống | Bánh su kem | Hạnh nhân | Xốt sô cô la
Select your homemade ice-cream | Choux | Almond | Chocolate sauce

CRÈME BRULEE  
Kem trứng đốt | Va-ni | Dâu tây
Crème brulee | Vanilla | Strawberry

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              

VG

Món chay/ Vegetarian Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation availableV VG

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

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

GF              Món ăn có thịt heo/ Contains PorkP Không Gluten / Gluten free


