CAFÉ CARDINAL

BUSINESS SET LUNCH

BUSINESS SET LUNCH
2 món – 2 courses: 348,000++
3 món – 3 courses: 428,000++

KHAI VỊ / APPETISER
BISTRO SALAD

VG

Lá Arugula thủy canh | Cà chua | Bắp | Các loại hạt | Dấm Balsamic
Hydroponic arugula | Tomato | Corn | Dried nuts | Aged balsamic

POTATO GRATIN

V

Khoai tây nướng phô mai | Kem sữa | Tỏi | Cỏ xạ hương
Potato | Cream | Garlic | Thyme

COQUILLE DE POISSON

Hải sản đút lò | Xốt Béchamel | Phô mai Emmental | Xà lách
Sustainable seafood | Béchamel | Emmental | Salad
CAULIFLOWER VELOUTE P
Xúp bông cải trắng | Ba rọi xông khói | Bánh mì crouton
Cauliflower soup | Bacon | Crouton

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 Restaurant Manager who can advise on a selection of suitable dishes

V

Món chay/ Vegetarian

VG Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

P

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 CHÍNH / MAIN COURSE
PENNE

VG

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

FISH OF THE DAY

Cá đánh bắt trong ngày | Xốt cà chua Vierge | Rau củ hữu cơ hấp
Catch of the day | Sauce vierge | Steamed organic vegetables

CHICKEN SUPREME

Ức gà nướng | Khoai tây đút lò | Nước cốt gà | Hành tím
Roasted chicken breast | Potato dauphine | Chicken jus | Shallot

STEAK SANDWICH

Thăn bụng bò Mỹ | Xốt tiêu | Hành tây Caramen | Xà lách Romaine | Phô mai
USDA beef flank | Pepper sauce | Caramelized onion | Romaine lettuce | Cheese

TRÁNG MIỆNG / DESSERT
ICE CREAM

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

CREME BRULEE

Kem trứng đốt | Va-ni | Dâu tây
Creme brulee | Vanilla | Strawberry

FRESH FRUIT

Trái cây tươi
Seasonal fresh fruit platter

ADD TO YOUR DISH
Gan ngỗng
Foie gras

388,000++

Cá hồi xông khói
Smoked salmon

188,000++

Phô mai Burrata
Burrata cheese

168,000++

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 Restaurant Manager who can advise on a selection of suitable dishes

V

Món chay/ Vegetarian

VG Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

P

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

