CAFÉ CARDINAL

ALL DAY DINING

ALL DAY BREAKFAST MENU
MÓN ĂN SÁNG TỰ CHỌN/ BREAKFAST A LA CARTE SELECTION
OVEN FRESH BAKERY
Lựa chọn các loại bánh mì dùng kèm với mật ong, mứt, bơ
Selection of morning bakery served with honey, jams, butter

188,000

CEREALS
Lựa chọn các loại ngũ cốc theo ngày
Selection of daily cereals

168,000

YOGURT AND FRUIT
Sữa chua trắng dùng kèm táo, chuối, nho khô và hạnh nhân nướng
Plain yogurt, apple, banana, raisin, toasted almond

168,000

FRUIT PLATTER
Các loại trái cây tươi theo mùa
Selection of seasonal fruit

188,000

THỊT NGUỘI / COLD CUTS
Lựa chọn các loại thịt nguội và thức ăn kèm
Selection of cold cuts and condiments

348,000

SUPER BOWL
Ngũ cốc Bulgur, hạt diêm mạch, hạt lanh, xà lách, trái bơ, bông cải xanh, cà chua nướng, trứng chần
Bulgur wheat, quinoa, flaxseed, salad, avocado, broccoli, roasted tomato, poached egg

288,000

VIETNAMESE CHICKEN NOODLE SOUP
Phở gà dùng kèm bánh hủ tíu tươi, các loại húng, chanh và ớt
Chicken rice noodle soup with Vietnamese herbs, lemon, chilli

288,000

VIETNAMESE US BEEF NOODLE SOUP
Phở bò Mỹ dùng kèm bánh hủ tíu tươi, các loại húng, chanh và ớt
US beef rice noodle soup with Vietnamese herbs, lemon, chilli

288,000

CONGEE
Lựa chọn cháo gà, hoặc cháo cá, dùng kèm trứng muối, chà bông và nước tương
Congee with your choice of chicken, or fish served with salted egg, pork floss, premium soy sauce

178,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

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 specific dietary requirement(gluten free, lactose free, vegetarian or allergies),
please contact the Maitred’Hotel 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

FREE RANGE EGGS ANY STYLE
Lựa chọn kiểu trứng (chiên, khuấy, luộc, hoặc chần)
Dùng kèm với xúc xích heo, khoai tây xào, rau củ hấp, cà chua nướng, ba rọi xông khói, bánh mì lát
Eggs (fried, scrambled, boiled or poached),
Served with pork sausage, sautéed potato, steamed vegetables, roasted tomato, bacon, toast

238,000

THREE EGG OMELET
268,000
Ba trứng chiên ốp lết lựa chọn dùng kèm dăm bông, nấm, ớt chuông, hành tây, phô mai hoặc
cá hồi xông khói. Dùng kèm với xúc xích heo, khoai tây xào, rau củ hấp, cà chua nướng,
ba rọi xông khói, bánh mì lát
Three-egg omelette with your choice of fillings: ham, mushrooms, bell peppers, onions, cheese,
smoked Salmon. Served with pork sausage, sautéed potato, steamed vegetables, roasted tomato, bacon, toast
TERIYAKI SALMON
Cá hồi nướng xốt Teriyaki, cơm trắng
Roasted Teriyaki salmon, steamed rice

298,000

WOK-FRIED VEGETABLES
Các loại rau củ hữu cơ xào với tỏi, ớt
Stir-fried seasonal organic vegetables with garlic, chilli

168,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

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

ALL DAY DINING MENU
MÓN Á / ASIAN SELECTION
SEAFOOD FRIED RICE
Cơm chiên hải sản với trứng, rau củ và nước tương
Seafood fried rice with egg, vegetables, premium soy sauce

268,000

SEAFOOD FRIED EGG NOODLES
Mì trứng xào hải sản, rau củ và tương ớt ngọt
Egg noodle, seafood, vegetable, sweet chilli sauce

268,000

BEEF FRIED NOODLES
Mì xào bò Mỹ với tôm, mè và ớt
Noodles with US beef, prawn, sesame, fresh chilli

298,000

VIETNAMESE CHICKEN NOODLE SOUP
Phở gà dùng kèm bánh hủ tíu tươi, các loại húng, chanh và ớt
Chicken rice noodle soup with Vietnamese herbs, lemon, chilli

288,000

VIETNAMESE US BEEF NOODLE SOUP
Phở bò Mỹ dùng kèm bánh hủ tíu tươi, các loại húng, chanh và ớt
US beef rice noodle soup with Vietnamese herbs, lemon, chilli

288,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

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 ĂN KIỂU ÂU / WESTERN SELECTION
XÀ LÁCH / SALAD
GARDEN SALAD
Xà lách các loại, cà chua bi, phô mai Parmesan bào và xốt giấm Balsamic
Mixed leaves, cherry tomato, shaved Parmesan, aged balsamic dressing

198,000

POMELO
Xà lách tôm bưởi
Prawn pomelo salad

238,000

XÚP / SOUP
PUMPKIN SOUP
Xúp kem bí đỏ, kem chua và bánh mì Croutons
Pumpkin, sour cream, croutons

228,000

TOMATO CREAM SOUP
Xúp kem cà chua, húng tây
Fresh tomato, basil, cream

228,000

MÌ Ý / PASTA
SPAGHETTI POMODORO
Mì Ý xốt cà chua,với húng tây tươi,phô mai Parmesan bào
Spaghetti, homemade tomato sauce, fresh basil, shaved Parmesan cheese

288,000

SPAGHETTI BOLOGNESE
Mì Ý sốt bò Mỹ, phô mai Parmesan bào
Spaghetti, USA beef ragout, shaved Parmesan cheese

328,000

BÁNH MÌ KẸP / SANDWICHES
CLUB SANDWICH
Bánh mì Sandwich 3 tầng với ba rọi xông khói, gà, trứng chiên, cà chua, rau diếp và xốt Mayonnaise
White toast, bacon, chicken, fried egg, tomato, lettuce, mayonnaise

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

328,000

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

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 NƯỚNG / FROM THE GRILL
Thăn bò 300gr
Beef rib eye 300gr

988,000

Cá hồi phi lê 200gr
Salmon filet 200gr

488,000

Cá chẽm phi lê 200gr
Seabass filet 200gr

388,000

Nạc ức gà 200gr
Chicken breast 200gr

388,000

Các món nướng được phục vụ với xà lách tươi, xốt và lựa chọn thêm món ăn đi kèm.
All grills are served with fresh garden greens, sauce and side dish of your choice.
Các món ăn kèm: các loại rau củ, các loại rau xào, khoai tây nghiền, cơm trắng
Side dishes: mixed vegetables, wok-fried vegetables, mashed potatoes, steamed rice
Các loại xốt: xốt rượu đỏ, xốt tiêu, xốt bơ chanh
Sauces: red wine sauce, pepper sauce, lemon-butter sauce

TRÁNG MIỆNG / DESSERT
CHEESE CAKE
Bánh phô mai với chanh dây Đà Lạt, dâu rừng
Da Lat passion fruit, fresh berries

198,000

CHOCOLATE
Bánh sô cô la Fondant dùng kèm kem va-ni
Chocolate fondant, vanilla ice cream

218,000

FRUIT PLATTER
Trái cây tươi
Seasonal fresh fruit platter

188,000

ICE CREAM
Lựa chọn các loại kem
Selection of homemade ice-creams

168,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

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

