CAFÉ CARDINAL

BUSINESS SET LUNCH

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

KHAI VỊ / APPETISER
ROASTED ROMAINE

V

Xà lách Romaine | Các loại hạt rang | Phô mai Parmesan | Xốt kem chua với lá thì là
Romaine salad | Dried nuts | Parmesan | Dill sour cream sauce

PRAWNS

Tôm nướng | Hạt sen nghiền | Xốt Pesto lá tía tô | Hạt cà chua
Roasted prawns | Lotus “ Hummus” | Shiso pesto | Fresh tomato seeds

EGG

P

Trứng với xốt cà chua | Mực | Xúc xích cay | Phô mai Emmental
Egg | Piperade | Squid | Chorizo | Emmental cheese

CARROT SOUP

V

Xúp cà rốt | Cam | Cà chua | Sữa chua
Carrot | Orange | Tomato | Yogurt

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
SPAGHETTI

V

Mì Ý | Xốt pesto | Húng tây | Hạt thông | Phô mai Parmesan
Spaghetti | Pesto sauce | Fresh basil | Pine nuts | Parmesan

CHICKEN

P

Ức gà | Đậu hà lan nấu với bơ và hành tây | Xốt nấm
Chicken breast | Green peas “a la parisienne” | Mushroom sauce

BEEF

Bò Ribeye | Hành tây tím | Khoai tây | Xốt Demi-glace
Ribeye | Shallots | Potato | Beef demi-glace

SEABASS

Cá chẽm ướp Miso | Bông Thiên Lý | Củ gừng
Seabass marinated miso | Thien Ly flower | Ginger roots

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

CHOCOLATE MOUSSE

Bánh Mousse sô cô la | Cam lát om
Vietnamese chocolate mousse | orange confit

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

