
SOUPS/SÚP

SALADS

KidS Menu

Creamy Mushroom Soup • 98.000 
Súp nấm kem tươi

 Pan-fried foie gras • 268.000 
with apple sauce & balsamic reduction

   Gan ngỗng Pháp áp chảo 
ăn kèm sốt táo với dấm Ý cô đặc.

 Smoked Salmon serve • 128.000 
with Seaweed cracker, Quinoa 

and Lemon sauce 
  Gỏi cá hồi xông khói ăn kèm với 

bánh gạo rong biển, hạt diêm mạch, sốt chanh.

 Baked Marrow bones, Foie gras • 198.000 
 serve with salad and brown bread 

  Tủy bò với gan ngỗng bỏ lò ăn kèm 
với salad và bánh mỳ đen.

 Shrimp, Jellyfish • 138.000 
 and smoked salmon  Ceviche 

with spicy sesame sauce 
  Gỏi tôm , sứa, cá hồi xông khói, sốt vừng cay.

Crispy cheese, potato chips • 128.000
 serve with Mayo Truffle sauce  
Phomai bỏ lò giòn tan với khoai tây chíp 

và sốt Mayo vị nấm truffle. 

 Pate foie-gras with • 168.000 
carrot bread and pickled vegetables

Pate gan ngỗng ăn kèm bánh mỳ cà rốt 
và rau củ muối

 Beef tarta • 218.000 
with  cripy garlic bread 

and slice Parmesan
Bò Mỹ băm ăn kèm pho mai parmesan 

với rau roquette & dấm Ý cô đặc.

Scallop carpaccio, Pickles • 189.000
with French mustard and truffle sauce  

Gỏi sò điệp nhật, rau củ muối chua,  
sốt mù tạt Pháp vị nấm truffle. 

Grilled Japanese scallops • 298.000 
served with roquette sauce 

and baked anchovy
Sò điệp Nhật áp chảo ăn kèm 

với sốt rau roquette và cá anchovy bỏ lò.

Moo special cheese mix Hot cheese,  garlic cheese with • 358.000 
truffle oil, grapes, fig, crackers, breads and ginger honey sauce 

Pho mai nóng, pho mai tỏi với dầu nấm truffle, nho tươi, sung Mỹ, 
bánh quy mặn, bánh mỳ và sốt mật ong gừng

 Bouillabaisse seafood • 128.000
(grilled seafood)

Súp hải sản nướng kiểu Pháp

Cream of asparagus soup • 98.000
 with crab meat  

Súp kem măng tây với thịt cua bể

 Creamy baby corn soup • 118.000 
with whiskey-burned shrimp 

and garlic bread
Súp kem ngô non với tôm sú đốt rượu whiskey 

và bánh mỳ bơ tỏi

Roquette salad • 138.000
sliced parmesan cheese 

with lemon dressing
Salad roquette với pho mai thái lát và sốt chanh

Moo special salad • 138.000 
with anchovy oil,caesar sauce
Salad Moo đặc biệt ăn với sốt caesar 

và dầu cá anchovy

Mixed green salad • 118.000
with balsamic dressing

Salad rau tổng hợp với sốt dấm Ý

Steak salad with feta cheese • 158.000 
grilled tomato and 

capsicum steak dressing
Salad bò nướng với phô mai feta, 

cà chua nướng, ớt Đà Lạt, và steak sốt

Tuna Salad • 128.000
with Cocktail sauce

Salad cá ngừ với sốt cocktail

Parmaham salad • 168.000
with fruits, roquette 

and black grapes sauce
Salad đùi lợn muối với hoa quả,

rau rocket và sốt nho đen

Seaweed, Avocado • 118.000
 and fresh fruit salad 

with sesame sauce
Salad rong biển, trái bơ, hoa quả sốt mè rang

Fruits salad with • 98.000 
passionfruit dressing and Almond
Salad hoa quả sốt chanh leo và hạnh nhân

Potato and leek soupwith bacon  68.000 
Súp khoai tây với tỏi tây ăn kèm thịt ba chỉ xông khói

 Small spaghetty bolognese • 78.000
Mỳ Ý bò băm cỡ nhỏ

 German sausage • 68.000 
with potato chips and mustard

Xúc xích Đức nướng ăn với khoai tây chip và mù tạt

  Spicy/ CAY
Chef’s 

recommendation
  

VEGETARIAN/ CHAY

Deep fried • 108.000 
tempura fish finger 

Cá chẻm tẩm bột tempura chiên giòn

Deep fried Squit rings • 108.000 
with cashew nut

Mực vòng chiên với hạt điều

PASTAs/MỲ Ý
Bolognese • 156.000

Mỳ Ý sốt bò băm
Spicy seafood • 156.000 
with olive oil and garlic

Mỳ Ý sốt hải sản với dầu oliu và tỏi

Spaghetty carbonara • 156.000 
and mushroom 

Mỳ ý sốt kem thịt xông khói với nấm.

  Spaghetty meat ball • 178.000
with cheese and mushroom

Mỳ ý với thịt bò viên phô mai và nấm

Appetizers/Món khai VI.

 Steamed Mussels in white wine • 218.000 
and chorizo sauce serve

 with brown bread
  Vẹm xanh nấu rượu vang với 

sốt thịt heo muối và bánh mỳ đen. 

Prices are in VND and subject to 10% VAT - Giá trên tính theo VND và chưa bao gồm 10%VAT.
Corkage fee: wine 300,000VND/bottle spirits: 500,000VND/bottle

Phí phục vụ rượu mang vào: Rượu vang: 300,000VNÐ/chai. Rượu mạnh: 500,000VNÐ/chai. 



  Spicy/ CAY
Chef’s 

recommendation
  

VEGETARIAN/ CHAY

SIDE DISHES/ ĐÔ ĂN KÈM`

FROM THE GRILL/ MÓN NUÓNG

WEIGHT
TRỌNG LƯỢNG

PRICES
GIÁ

150GR
200GR
400GR

158.000
238.000
476.000

Chuck Eye Steak
NẠC VAI 

SƯỜN RÚT XƯƠNG

200GR
250GR
400GR

508.000
628.000

1.016.000

Boneless beef rack

USDA
PRIME

200GR
250GR
400GR

408.000
488.000
816.000

Rib Eye Steak
THĂN VAI

THĂN VAI

THĂN VAI BÒ MỸ THƯỢNG HẠNG

USDA
CHOICE

200GR
400GR

928.000
1.856.000

Rib Eye Steak

200GR
400GR

1.118.000
2.236.000

Tenderloin Steak

CUTS
PHẦN  THỊT

MAIN COURSE/ MÓN CHÍNH

, ,

French fries • 28.000
Khoai tây chiên

Creamy Mashed Potatoes • 28.000 
Khoai tây nghiền kem tươi

Mixed grilled vegetables • 38.000
with garlic butter & fresh thyme

Rau củ quả nướng bơ tỏi và lá xạ hương tươi

Gramignone rigato • 48.000 
  with breadcrumb, garlic & basil

Mỳ Ý phủ pho mai ăn kèm 
bánh mỳ nghiền xào tỏi và lá húng tây

Potato gratin • 58.000
Khoai tây cắt lát bỏ lò 

với pho mai và kem tươi

Baked Vegetables • 58.000
with Bacon & Cheese

Rau củ quả bỏ lò
với ba chỉ xông khói và pho mai

Baked whole Potato • 58.000
with sour cream, Bacon 

& chopped roquette
Khoai tây bỏ lò nguyên củ ăn kèm 

với sốt kem chua, thịt xông khói & rau roquette băm

Grilled chicken with • 228.000
lemongrass sauce and mashed potato

Gà nướng  ăn kèm sốt xả 
và khoai tây nghiền

 Seared salmon • 218.000 
With lemon butter sauce & mashed potato

Cá hồi nướng với sốt bơ chanh 
và khoai tây nghiền

Grilled seabass with Almond • 228.000
artichoke and Cream butter sauce

Cá vược nướng với hạt hạnh nhân, 
hoa artiso và sốt kem bơ 

SAUCE/SÔT• 68.000

`

PLATINUM

Grilled lamb rack
with mashed potato & raisin sauce

Sườn cừu nướng ăn kèm khoai tây nghiền & sốt nho
200GR • 438.000  400GR • 828.000 

200GR
400GR

1.358.000
2.716.000

TENDERLOIN SteaK MS9+

100GRTomahawk Steak MS7-8 404.000
(FROM 1200gr to 1700gr)

200GR
400GR

1.118.000
2.236.000

Rib Eye Steak MS7-8

100GR 178.000BONE RIB EYE Steak
THĂN VAI CÓ XƯƠNG (FROM 700gr to 1200gr)

AUSTRALIA

Prices are in VND and subject to 10% VAT - Giá trên tính theo VND và chưa bao gồm 10%VAT.
Corkage fee: wine 300,000VND/bottle spirits: 500,000VND/bottle

Phí phục vụ rượu mang vào: Rượu vang: 300,000VNÐ/chai. Rượu mạnh: 500,000VNÐ/chai. 

Black pepper sauce
Sốt tiêu đen

Cream sauce
Sốt kem

Foie gras Sauce
Sốt gan ngỗng béo Pháp

Porcini mushroom sauce
Sốt nấm Pháp porcini

Red wine Sauce
Sốt vang đỏ

Blue cheese sauce
Sốt pho mai xanh

200GR
250GR
400GR

488.000
598.000
976.000

Rib Eye Steak
THĂN VAI 

THĂN NỘI BÒ MỸ THƯỢNG HẠNG 

THĂN NỘI

THĂN NGOẠI CÓ XƯƠNG

200GR
250GR
400GR

708.000
868.000

1.416.000

TENDERLOIN Steak
THĂN NỘI


