
SALADS/ Xà LÁCH

APPETIZERS/ MÓN KHAI VI

SOUPS/ SÚP

 

  

  
Spaghetti bolognese • 178.000

Mỳ Ý sốt bò băm

Lobster squid ink fettuccinE • 558.000
Bisque sauce and salmon egg, 

truffle shaving
Mỳ đen với tôm hùm, trứng cá và nấm truffle bào

 

  

   

Roasted pumpkin soup • 118.000
with cajun prawn

Súp bí ngô nướng với tôm áp chảo 

Rocket salad • 158.000
parmesan cheese shaved & lemon dressing

Xà lách hỏa tiển với phô mai thái lát và sốt chanh

Mixed green salad • 118.000
with balsamic dressing

Xà lách rau tổng hợp với sốt dấm Ý

Seaweed salad with avocado • 138.000
spinach and seasame dressing  

Xà lách rong biển với trái bơ, rau chân vịt và sốt mè rang

Classic Nicoise salad • 158.000
Xà lách kiểu Pháp, cá ngừ ngâm, 

trứng, ô liu

Tropical Fruit Salad  • 158.000
with passion fruit dressing and almond 

Xà lách trái cây với sốt chanh dây 
và hạnh nhân

Caesar salad • 168.000
pan fried salmon, crouton

Xà lách romain dùng với sốt Caesar  

.

Prices are in VND and subject to 5% Service charge and 10%VAT, - Giá trên tính theo VND và chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10% VAT.
Corkage fee 400,000VND/bottle - Phí phục vụ rượu mang vào 400,000VNÐ/chai. 

Oxtail beef soup • 148.000
Beef broth, tender oxtail with baby vegetable

Súp đuôi bò hầm mềm với rau củ hạt lựu

   

PASTAS/ MỲ  Ý

 Crab claw and prawn salad • 228.000
Water melon Jelly, pickle 

and truffle flAVOR
Salad thịt cua và tôm, thạch dưa hấu, 

đồ chua và dầu nấm truffle

 Pan-fried foie gras• 288.000
 with apple sauce, bread 

& balsamic reduction
Gan ngỗng áp chảo ăn kèm sốt táo,

bánh mì và dấm Ý cô đặc

Tacos peking duck • 288.000
With hoisin and peanuts sauce 

Bánh bắp giòn với vịt Bắc Kinh 
và sốt tương đậu

  Spicy/ CAY
Chef’s 

recommendation
  

VEGETARIAN/ CHAY

Squid ink fettuccinE Crab meat • 248.000
Mỳ đen cua bể sốt bơ hương tôm 

Duo foie gras  • 568.000
Port wine Jelly, chutneys mango 

lemongrass and brioche
Foie Gras Lemongrass 
and fish sauce gell 

Pate Gan ngỗng, thạch rượu, mứt thơm 
và Gan ngỗng nướng bọc xả và thạch nước mắm

Bouillabaisse soup • 148.000 
with grilled seafood

Súp hải sản nướng kiểu Pháp

Spicy seafood spaghetti • 198.000
with Thai basil sauce

Mì Ý hải sản sốt cay hương vị lá quế

Ponzu Salmon Sashimi  • 248.000
Ponzu citrus, pickle and cavia
Cá hồi tươi dùng với sốt Nhật Ponzu, 

rau củ giòng và trứng cá hồi  

New zealand mussels • 218.000
• White wine and cream asparagus

 with garlic bread
Sốt kem măng tây với bánh mì bơ tỏi

 • Spicy lemongrass sauce 
and sweet basil with bread

Sốt sả, ớt và lá quế với bánh mì

Cream truffle soup  • 178.000
with mushroom flan,truffle crouton

Súp kem truffle với bánh flan nấm 
và bánh mì nướng giòn

MOO SPECIAL SALAD  • 168.000
Cajun seabass ,fresh fruit, lettuce, 

citrus dressing   
Xà lách cá chẻm áp chảo, trái cây và sốt đặc biệt.

WAKAME SALAD With seafood  • 238.000
japan pickle and sesame dressing

Xà lách rong biển với hải sản, đồ chua Nhật Bản 
và sốt mè rang.

Cheese & cold cut platter • 468.000
Manchego, Brie, Parma ham, chorizo, sausage, apricot, grape and biscuit 

Phô mai và thịt nguội , xúc xích dùng kèm với ô liu, mơ khô, nho Mỹ và bánh quy

Smoked scallop with Xo sauce  • 238.000
With smoked cauli puree, 

apple and herb
Sò điệp Nhật xông khói với sốt XO, 
bông cải nghiền, táo và rau mùi   

Baked chilli con caRNE  • 198.000
 with crispy garlic bread
Bò hầm kiểu Texas dùng kèm 

với bánh mì tỏi nướng giòn



  

 

Pepper sauce/ Sốt tiêu

GARLIC SAUCE/ Sốt tỏi

Foie gras sauce/Sốt gan ngỗng béo Pháp

mushroom sauce/Sốt nấm kem

SMOKED-BBQ sauce/Sốt BBQ xông khói

RED WINE SAUCE/ Sốt vang đỏ

  

  

   

FROM THE GRILL/ MÓN NUÓNG

MAIN COURSE/ MÓN CHÍNH

WEIGHT
TRỌNG LƯỢNG

100GR 178.000TOMAHAWK BONE RIB 
(FROM 800gr to 1600gr)THĂN VAI CÓ XƯƠNG

PRICES
GIÁ

Grilled lamb rack
Sườn cừu nướng

200GR • 568.000
400GR • 998.000 

Beef Rossini  • 998.000
Tenderloin with Pan fried Foie Gras,

morrel mushroom sauce
Thăn nội với gan ngỗng áp chảo 

sốt nấm Morrel. 

Seared toothfish • 998.000 
with Prawn baby vegetable 

and cavia cream sauce
Cá răng áp chảo với tôm sú, rau củ 

và sốt kem trứng cá

Grilled “Petit” French  chicken • 488.000
with Tây BĂC Spicy, lady finger,

tomato and herbs sauce
Gà baby Pháp nướng vi Tây Bắc dùng kèm 

đậu bắp, cà chua và sốt rau mùi

Prices are in VND and subject to 5% Service charge and 10%VAT, - Giá trên tính theo VND và chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10% VAT.
Corkage fee 400,000VND/bottle - Phí phục vụ rượu mang vào 400,000VNÐ/chai. 

200GR
300GR
400GR

278.000
388.000
498.000

Chuck Eye Steak

200GR
300GR
400GR

498.000
698.000
928.000

Rib Eye Steak

200GR
300GR
400GR

1.468.000
2.168.000
2.868.000

Striploin SteaK MS9+

200GR
300GR
400GR

1.098.000
1.588.000
2.098.000

Rib Eye Steak MS6/7

HITACHI 
WAGYU BEEF A5

PAN GRILLED WAGYU STRIPLOIN (100GR) • 1.088.000
With asparagus, truffle sauce reduction 
(Includes a choice of sauce and side dish)

Bò Nhật, sốt nấm truffle (Bao gồm 1 loại sốt và 1 loại rau củ đi kèm)

HITACHI SMOKED (100GR) • 1.188.000
Eggplant miso puree, Japan soy saucE 

Bò Nhật xông khói, cà tím miso nghiền với nước tương Nhật

200GR
300GR
400GR

Tenderloin Steak MS6/7
1.258.000
1.858.000
2.458.000

CUTS
PHẦN  THỊT

  Spicy/ CAY

Seared salmon • 378.000
with mashed potato

SAUTEED vegetables & passion fruit sauce
Cá hồi nướng với khoai tây nghiền,

rau củ xào và sốt chanh dây

Chef’s 
recommendation

  
VEGETARIAN/ CHAY

Meat Collection • 998.000
Rib Eye Steak 150g, Striploin Steak 150g, 

Lamb Rack 150GR
Thăn vai 150GR, Thăn ngoại 150GR, 

Sườn cừu 150GR

SIDE DISHES/ ĐÔ ĂN KÈM • 68.000` SAUCE/SÔT

`

, ,

USDA
CHOICE

USDA
PRIME

AUSTRALIA

NẠC VAI 

THĂN VAI

200GR
300GR
400GR

578.000
798.000

1.088.000
Rib Eye Steak
THĂN VAI

THĂN VAI 

200GR
300GR
400GR

478.000
698.000
898.000

Striploin Steak
THĂN NGOẠI

THĂN NGOẠI 

Tenderloin Steak
200GR
300GR
400GR

698.000
1.028.000
1.328.000THĂN NỘI

THĂN NỘI 

GRILLED ASPARAGUS/ Măng tây nướng 
Sauteed mushroom/ Nấm xào 

Sauteed spinach/ Rau chân vịt xào 
CREAMY spinach/ Rau chân vịt kem béo 

Sauteed Vegetable/ Rau củ xào 
Sauteed CORN/ Bắp xào 

FRENCH FRIES/ Khoai tây chiên 
MASHED POTATO/ Khoai tây nghiền 
BAKED POTATO/ Khoai tây đút lò 

SWEET POTATO BALLS/ Khoai lang viên chiên 
Mac and cheese/ Nui xoắn kem béo 

potato gratin/ Khoai tây cắt lát bỏ lò với phô mai


