
CAFÉ CARDINAL
BREAKFAST  BUFFET MENU



CAM KẾT VỀ TÍNH BỀN VỮNG
Khách sạn The Reverie Saigon tiếp cận phương thức kinh doanh thực phẩm và thức uống an toàn hơn 

bằng việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ song song với việc đánh giá và kiểm soát các nhà phân phối 
nguyên liệu để đảm bảo sức khỏe lành mạnh cho thực khách cũng như môi trường.

OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
At The Reverie Saigon, we are embracing a more sustainable approach to our food & beverage operations.

We are advancing towards stronger integration of organic and sustainably grown products wherever possible.
Our vendors are constantly evaluated and controlled to enable us to focus on the health and well being of our 

guests, as well as the environment.



BREAKFAST BUFFET         
Bao gồm lựa chọn các món nóng từ thực đơn bên dưới được phục vụ tại bàn, và uống thoải mái các 
thức uống nóng và rượu vang nổ.
Including hot dish selection from the below list, prepared a la minute and served to your table, free 
flow of hot beverages and sparkling wine.

988,000 

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 Maitre d’hotel who can advise on a selection of suitable dishes

Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, 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.

TRỨNG / EGGS

THE REVERIE EGG
Trứng chần | Gan ngỗng áp chảo | Măng tây | Nấm Truffle | Xốt Hollandaise
Poached egg | Pan-seared foie gras | Asparagus | Truffle | Hollandaise

EGGS ANY STYLE
Trứng chế biến các kiểu: chiên, khuấy, luộc hoặc chần
Eggs: fried, scrambled, boiled or poached

OMELETTE          
Hai trứng ốp lết lựa chọn dùng kèm: Hành tây | Cà chua | Phô mai | Nấm | Dăm bông | Cá hồi xông khói 
Two egg omelette with your choice of filling : Onion | Tomato | Cheese | Mushroom | 
Ham | Smoked salmon 

EGG WHITE OMELETTE         
Lòng trắng trứng ốp lết lựa chọn dùng kèm: Hành tây | Cà chua | Phô mai | Nấm | 
Dăm bông | Cá hồi xông khói 
Egg white omelette with your choice of filling : Onion | Tomato | Cheese | Mushroom | 
Ham | Smoked salmon

EGG BENEDICT 
Trứng chần | Dăm bông | Xốt Hollandaise 
Poached egg | Ham | Hollandaise sauce 

EGG FLORENTINE  
Trứng chần | Rau bó xôi | Xốt Hollandaise 
Poached egg | Spinach | Hollandaise sauce

STEAK AND EGG  
Bít tết bò Úc | Trứng chiên ốp la
Australian grain-fed steak | Fried egg sunny side up

Món chay/ Vegetarian              Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available             
                                                                                                            Món ăn có thịt heo/ Contains pork               Không Gluten / Gluten free F

F

F

F



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 chay/ Vegetarian              Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available             
                                                                                                            Món ăn có thịt heo/ Contains pork               Không Gluten / Gluten free F

MÓN ĂN SÁNG KIỂU Á / ASIAN BREAKFAST SELECTION

PHỞ  
Phở thuần túy Việt Nam với thịt bò hoặc gà | Rau thơm | Xốt và gia vị đi kèm
Classic Vietnamese noodles with your choice of beef or chicken | Fresh herbs | Assorted condiments

BÚN BÒ HUẾ 
Bún bò Huế | Thịt bò | Chả Huế | Trái thơm | Bắp chuối
Huế style rice noodle | Beef | Pork meatloaf | Pineapple | Banana blossom

CƠM TẤM SƯỜN 
Cơm tấm Việt Nam | Sườn heo nướng | Chả trứng | Trứng chiên ốp la
Vietnamese broken rice | Grilled pork | Egg meatloaf | Fried egg sunny side up

BÁNH MÌ   
Bánh mì Sài Gòn với các loại thịt nguội | Gan ngỗng | Ngò rí | Củ cải ngâm chua
Saigon style baguette | Local cold cuts | Foie gras | Coriander | Pickles

BÒ KHO   
Bò Wagyu hầm | Gia vị thuần Việt | Nước dừa | Bánh mì Baguette thủ công
Slow cooked Wagyu beef | Vietnamese spices | Coconut water | Artisanal baguette

WOK VEGETABLES          
Rau củ hữu cơ xào | Tỏi | Ớt
Seasonal organic garden vegetable | Garlic | Chilli 

CONGEE         
Lựa chọn cháo gà, cháo bò hoặc cháo cá | Trứng muối | Chà bông | Nước tương thượng hạng
Congee with your choice of chicken, beef or fish | Salted egg | Pork floss | Premium soy sauce

WONTON 
Hoành thánh tôm thịt | Mì trứng | Hành lá
Prawn and pork wonton | Egg noodle | Spring onion

VG

F



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 chay/ Vegetarian              Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available             
                                                                                                            Món ăn có thịt heo/ Contains pork               Không Gluten / Gluten free F

MÓN DINH DƯỠNG / HEALTHY SELECTION

GOJI BIRCHER MUESLI 

Yến mạch | Kỷ tử | Trái cây khô | Hạt Chia
Oat | Goji berry | Dried fruit | Chia seed

POWER BOWL 

Hạt diêm mạch | Hạt lanh | Trái bơ | Bông cải xanh | Cà chua nướng | Trứng chần 
Quinoa | Flaxseed | Avocado | Broccoli | Roasted tomato | Poached egg

CHIA PORRIDGE          

Cháo hạt Chia dùng kèm chuối | Mận khô | Bột quế | Mật ong
Banana | Prunes | Cinnamon | Honey

MÓN ĂN SÁNG ĐƯỢC YÊU THÍCH / CHEF’S BREAKFAST SELECTION

BREAKFAST BAGEL 

Bánh mì vòng kẹp cá hồi Tasmania xông khói | Trứng cá hồi Ikura | Kem phô mai | Nụ bạch hoa
Smoked Tasmanian salmon | Ikura salmon roe | Cream cheese | Caper 

FRENCH TOAST

Bánh mì chiên kiểu Pháp | Chuối tẩm đường | Dâu rừng | Xi rô lá phong Canada
Caramelized banana | Seasonal berries | Canadian maple syrup

BUTTERMILK PANCAKES 

Bánh kếp bơ sữa | Chuối tẩm đường | Dâu rừng | Xi rô lá phong Canada
Caramelized banana | Seasonal berries | Canadian maple syrup

Có phục vụ bánh kếp không Gluten
Gluten free option available

WAFFLE  

Bánh quế | Chuối tẩm đường | Dâu rừng | Xi rô lá phong Canada
Caramelized banana | Seasonal berries | Canadian maple syrup

F



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 chay/ Vegetarian              Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available             
                                                                                                            Món ăn có thịt heo/ Contains pork               Không Gluten / Gluten free F

NƯỚC ÉP / FRESH JUICE                  

CÀ PHÊ / COFFEE
Vietnamese coffee 
Vietnamese milk coffee 
Espresso 
Double espresso 
Americano 
Cappuccino 
Latte 

TRÀ / TEA                    

Black Tea

Blends:
Strong Breakfast
Assam-Yunnan GBOP

China:
Smokey Lapsang

Hong Kong:
Hong Kong milk tea

Kenya:
Milima GBOP

India:
Darjeeling de Printemps GFOP
Assam GBOP

Sri Lanka:
Ceylon OP Superieur
Ceylon Decaffeinated (không cafein/caffeine free)

Viet Nam:
Lam Dong First Grade

Flavoured and Aromatized Black Tea

Blends:
Earl Grey Fleurs
The Rose
Citrons

Green Tea

Blends:
Vanilla Almond Green Tea

China:
Chinese Gunpowder

Vietnam:
Thai Nguyen First Grade
Dinh Ngoc Thai Nguyen
Premium Lotus tea

Dark Tea

China:
Original Pu-erh 

Oolong Tea

China:
Osmanthe d’Or

Viet Nam:
Lychee Oolong

Herbal and Fruit Infusion
(không cafein/caffeine free)

Peppermint Leaves
Camomile 
Verbena
Rooibos Fruits Rouges
Carcadet Fragola 
Happy Dreams 


