
CAFÉ CARDINAL
BUSINESS SET LUNCH



KHAI VỊ / APPETISER 

MELON SALAD 
Dưa lưới | Cà chua | Húng tây | Rau câu vị rượu Prosecco | Hạt điều | Đậu hủ
Melon | Tomato | Basil | Prosecco jelly | Cashew nut | Tofu

SHRIMP TOAST
Ruốc muối | Trứng lòng đào ngâm | Dưa leo | Bánh mì ngũ cốc
Salted krill | Ajitsuke tamago | Cucumber | Multi grain bread

BEEF CARPACCIO
Bò Mỹ thái lát | Táo tàu | Lá Arugula | Hành tây ngâm | Trứng | Cá cơm muối | 
Xốt quýt Yuzu
USDA beef | Jujube | Arugula | Onion pickles | Egg | Anchovy | Yuzu dressing

GREEN PEAS
Xốt Veloute đậu Hà Lan | Đậu Hà Lan nấu với bơ và hành tây | Bánh mì que giòn | 
Dăm bông Parma | Đậu Hà Lan sấy giòn
Green peas veloute | Green peas ragout | Grissini | Parma ham | Dry green peas

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

3 món – 3 courses: 428,000++

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

P



MÓN CHÍNH / MAIN COURSE

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

FISH OF THE DAY 
Cá theo ngày | Khoai tây nghiền | Nghêu | Nụ bạch hoa | Xốt bơ chanh
Fish of the day | Mashed potato | Clams | Capers | Lemon butter sauce

DUCK
Ức vịt | Hạt Couscous | Cà rốt | Nước xốt phương đông
Duck breast | Couscous | Carrot | Oriental juice 

PORK
�ăn nội heo | Rau củ vườn | Xốt tiêu xanh
Pork tenderloin | Garden vegetables | Green pepper 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
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

P


