MENU

HAPPY NEW YEAR

NEW YEAR'S EVE MENU 2020

SET MENU FOOD ONLY : 1.800.000 VND
SET MENU PAIRED WITH WINE : 2.450.000 VND
Start new year’s eve with Champagne
charles mignon brut premium reserve

AMUSE- BOUCHE

Homemade marinated salmon carpaccio with
pannacotta cheese - yellowﬁn tuna tartare & caviar and
puff pasty roll asparagus
Gỏi cá hồi Nauy muối ăn cùng kem ý vị phô mai – Cá ngừ đại
tái trộn cùng rau thơm cùng sốt dầu mè chua ngọt , trứng cá
hồi, măng tây cuộn.

ENTRÉE

Anthonij rupert protea chenin blanc South Africa
Hokkaido scallop ceviche, water chestnut, green grape,
herbs, caviar de duc, balsamic sobert
Gỏi sò điệp Hokkaido trộn cùng củ mã thầy, nho xanh, rau
thơm, kem dấm đen Ý
American corn & mungbean soup
with poached foie-grass, salsa corn, pear,
herbs, smoke duck breast, toasted
Súp bắp non Mỹ và hạt đậu xanh ăn cùng với
gan ngỗng Pháp chần ,ngũ cốc trộn,lườn vịt hun khói,
bánh mỳ nướng giòn
Clear palette with special Champagne
jello rasberry spheriﬁcation
Bánh đổi vị rượu Champagne cùng phúc bồn tử

MAIN COURSE

La joya gran reserva syrah Chile
Dry fermented US greater grain fed beef
steak served with Vietnamese black sticky rice wine
sauce,mushroom duxelles, croquette taro, ogranic
vegetables, cherry tomato.
Bò ăn ngũ cốc Mỹ lên men nướng ăn cùng với
sốt rượu nếp cẩm Việt Nam, nấm nấu kem, bánh khoai môn,
rau hữu cơ xào.
or
Maison du sud sauvignon blanc France
Antarctic tooth ﬁsh marinated galangal en croute, king
mushroom, ogranic vegetables serve with saffron &
galangal creamy sauce, deep fried ball rice vermicili,
baby oinon caramel
Món cá tuyết nam cực ướp mứt hành,nấm bọc bột ngàn lớp
nướng ăn cùng bún viên chiên, nấm xào kem, sốt nghệ tây
saffron và củ giềng.

DESSERT

Vietti moscato d’asti cascinetta Italy
Speacial New year’s coffee chocolate mousse
entremets,house made bon bon chocolate
Món bánh kem cà phê và sô cô la chào đón năm mới cùng
kẹo bon bon sô cô la

The price are subject to 10% VAT
and 5% of Service charge
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