Lấy cảm hứng từ các cửa hiệu cà phê vỉa hè duyên dáng tại Pháp và Ý,
The Long @ Times Square là điểm hẹn phong cách của thành phố, nơi chốn dừng
chân thư giãn hay hẹn hò đầy chất lãng mạn và hiện đại. Thực đơn của nhà hàng đưa
thực khách vào hành trình ẩm thực Ý giản đơn mà khác biệt.

Drawing inspiration from the timeless sidewalk cafes of France and Italy,
The Long @ Times Square is the parlour of the city – a place for serendipitous encounters,
refreshing breaks and casual rendezvous.

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.

Cuisine: Western & Asian
Location: Street Level | Times Square Building
Capacity: 180 Seated | 300 Standing
Telephone: +84 28 3823 6688
E-mail: restaurant@thereveriesaigon.com
Dress Code: Casual

THE LONG WORLD CUP

PIZZA TOUR
MOROCCO

Pizza xốt cà chua | Gà ướp gia vị | Ớt chuông | Cà tím
Tomato sauce | Spiced chicken | Capsicum | Eggplant

388

FRANCE

P

Pizza phô mai Camembert |
Dăm bông Torchon | Nấm | Dầu Trufﬂe
Camembert | Torchon ham | Mushroom |
Truffle oil

388

GERMANY

P

Pizza xúc xích Frankurt | Nấm | Hành tây | Khoai tây
Frankfurter sausage | Mushroom | Onion | Potato

328

BRAZIL

P

Pizza củ hủ dừa | Cà chua sấy khô | Phô mai |
Ba rọi xông khói giòn
Hearts of palm | Sun dried tomato | Cheese |
Crispy bacon

388
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
P

Món chay/ Vegetarian VG Món thuần chay, hoặc chế biến theo yêu cầu/ Vegan dish or vegan preparation available
Món ăn có thịt heo/ Contains Pork

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

KOREA

Pizza bò Bulgogi | Tỏi tây | Hành lá | Hạt mè
Bulgogi beef | Leek | Spring onion | Sesame seed

488

JAPAN

Pizza cá hồi Sashimi | Rong biển Nori |
Xốt Teriyaki | Cá bào Katsuobushi
Salmon sashimi | Nori seaweed | Teriyaki sauce |
Katsuobushi

498

USA

P

Pizza thăn heo xông khói | Phô mai | Trái thơm
Smoked pork loin | Cheese | Pineapple

388

SPAIN

Pizza xốt tôm hùm | Hải sản |
Bột ớt Paprika | Đậu Hà Lan
Bisque sauce | Seafood | Paprika |
Green peas

388

CAVIAR

Trứng cá Caviar |
Các món ăn kèm

Caviar | Condiments

2,988

V
P

Món chay/ Vegetarian VG Món thuần chay, hoặc chế biến theo yêu cầu/ Vegan dish or vegan preparation available
Món ăn có thịt heo/ Contains Pork

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

