FIRST SELECTION:
Sashimi

Sashimi selection
SECOND SELECTION:
Hàu Canada

Canadian oyster
Ốc Bulot Pháp
Bulot snail
Tôm càng
River prawns
Sò điệp thái lát | Tắc trái
Scallops carpaccio | Kumquat
Gỏi cua biển | Cam trái
Mud crab salad | Orange

FIRST SELECTION:
Xúp theo lựa chọn từ bếp trưởng

Soup of the day

Ốc | Nước mắm
Snails | Fish sauce
Vẹm | Ngò tây
Mussels | Parsley
Mực | Ớt sa tế
Squid | Satay

SECOND SELECTION:
Tôm hùm Nha Trang và hải sản đút lò

Nha Trang lobster | Seafood gratin
Cua tuyết | Quýt Yuzu
Snow crab | Yuzu
Tôm sú | Rượu Whisky
Tiger prawns | Whisky

Cơm chiên hải sản| Trứng | Rau củ
Seafood fried rice | Egg | Vegetables

FRUIT

Trái cây tươi
Selection of seasonal fruit
RICE

Đá bào vị cơm rượu | Bọt gạo | Xoài
Fermented rice granita | Rice espuma | Mango

Giá/ Price: VND 1,688,000/ người/ person
Phục vụ cùng vang sủi Prosecco không giới hạn/
Including free flow Prosecco sparkling wine:
VND 2,088,000/ người/ person

Giá niêm yết bằngCác
VNĐ,
baođược
gồmphục
5% phí
vụ vàvào
thuế
GTGT
quy định hiện hành.
loạichưa
hải sản
vụ phục
tuỳ thuộc
tình
trạngtheo
sẵn có.
All prices
are quoted
in VND,
exclusive
of 5% vụ
service
charge
and applicable
VAT.
Giá niêm yết bằng
VNĐ,
chưa bao
gồm 5%
phí phục
và thuế
GTGT
theo quy
định hiện hành.
Seafood items are subject to availability.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

CAVIAR (30gr)

Trứng cá tầm dùng kèm bánh Pancake Kiểu Nga |
Xốt và gia vị truyền thống
Blinis | Classic condiments

OYSTERS

Hàu Canada | Tươi hoặc đút lò
Canadian oyster | On ice or baked

SNOW CRAB

Cua tuyết | Tươi hoặc đút lò
Snow crab | On ice or baked

2,988,000

128,000 con | piece

488,000 | 100 gr

NHA TRANG LOBSTER

988,000 con | piece

JUMBO PRAWN

288,000 con | piece

SCALLOPS

288,000 con | piece

Tôm hùm Nha Trang

Tôm sú | Xốt rượu Whisky
Tiger prawns | Whisky sauce
Sò điệp thái lát | Tắc trái
Scallops carpaccio | Kumquat

388,000 con | piece
Bào Ngư Úc nấu chậm |
Nước tương thượng hạng | Rau bó xôi
Slow cooked abalone | Premium soy sauce | Spinach

AUSTRALIAN ABALONE

BLACK COD

588,000

BEEF TATAKI

388,000

Cá tuyết uớp Miso | Rong biển
Miso black cod | Seaweeds

Bò nướng tái | Nấm hương
Beef Tataki | Shiitake mushroom

Các loại hải sản được phục vụ tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có.
Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
Seafood items are subject to availability.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

