
Cappuccino style ginger carrot soup, 
crispy deep-fried grated ginger           110
Súp cà rốt và gừng, gừng chiên giòn

Skyline shrimp bisque, crouton      150
Súp tôm Skyline, bánh mỳ nướng  

French Onion Soup, baked cheese over toast      140
Súp hành kiểu Pháp, bánh nướng phủ pho mai

Fresh Asparagus Crab Meat soup, 
chocolate-dipped asparagus slice                    160
Súp cua măng tây, măng tây phủ chocolate 

SOUP

SALAD

French Riviera Salad, grilled tuna, balsamic 
vinaigrette      160
Salad Pháp, cá ngừ nướng, sốt dầu dấm đen      

Toscana Salad, roasted chicken breast, Caesar 
dressing     150
Salad Ý, ức gà nướng, sốt Caesar      

Smoked Duck Salad, grainy mustard sauce       150
Salad vịt hun khói, sốt mù tạt hạt

Fresh Morazella cheese with heirloom tomatoes, 
balsamic vinaigrette                   170
Salad cà chua bạch tuộc với pho mai tươi, sốt dầu dấm đen

Hokkaido Scallop with truffles    210
Sò điệp Hokkaido và nấm truyp 

Pan sear Tuna with salmon egg      220
Ca ngừ nướng kèm trứng cá hồi

Calamari, Aioli dip      160
Mực chiên xù kiểu Ý, sốt Aioli

Pan-sear foie-gras, onion chutney rocket salad 290
Gan gỗng, salad cải hành tây 

Cold Cut Board      280
Garlic sausage, Ham, Chozzizo, Salami, Olive, Confit bell 
pepper, salad

Cheese Platter & Fruit    280
Gouda, Emental, Mozzarela, Camembert, Fresh Fruit, Salad

APPETIZER

All prices are in (,000) vnd and subject to 5% service charge & 10% VAT 

Skyline’s classic burger, French fries        260
Burger kiểu Skyline, kèm khoai tây chiên

Mushroom cake, yellow curry sauce        250
Bánh nấm rau củ theo mùa, sốt cà ri vàng không cay

Roasted Pork chop, mashed potato with truffle, truffle sauce             320
Sườn lợn nướng, khoai tây nghiền với nấm truyp, sốt nấm truyp

Coq au Vi (Slowed cooked chicken), zucchini fettuccine, red wine sauce      280
Gà hầm rượu vang kiểu Pháp, mỳ Ý bí ngồi, sốt rượu vang



Steamed Sauvignon seabass, assorted vegetable balls, passion fruit cream sauce  380
Ca vược hấp, các loại củ hấp, sốt kem chanh leo    

Grilled Norwegian salmon, mashed potato, ratatouille, white wine sauce   420
Cá hồi nướng, khoai tây nghiền, rau hầm kiểu Pháp, sốt vang trắng       

Roasted duck breast, mashed pumpkin, roasted baby potato, chutney ginger sauce        430
Lườn vịt nướng giòn da, bí nghiền, khoai tây bi nướng, sốt gừng  

Oven Baked Canadian Lobster (450gr), asparagus, mushroom, Dalat rocket salad   790
Tôm Hùm Canada bỏ lò (450gr), măng tây, nấm và salad cải Đà Lạt 

Grilled Australia tenderloin, stir-fried assorted mushroom and lettuce    550
Thăn bò Úc, nấm và xà lách xào 

Grilled Aust. Black Angus rib-eye, green rocket salad      580
Thăn vai bò Úc thượng hạng, salad cải xanh 

 Choose side:mashed potato with truffle or French fries 
Choose one sauce: pepper or mushroom or red wine 
Extra 1 sauce: +50
With foie gras: + 190

VIETNAMESE DISHES 

Skyline seafood fettuccini, cherry tomato sauce 
Mỳ Ý Hải Sản kiểu Skyline, sốt cà chua bi   260

Chef Pizza: duck confit, onion confit, chorizo         310 
Pizza đặc biệt của Bếp Trưởng: thịt vịt, hành tây, xúc xích  
  

Deep-fried spring roll: pork and mushroom and 
herb, sweet and sour sauce   120  
Nem rán
        
Fresh spring roll: shrimp and fresh herb, sweet 
and sour sauce    145
Ném tươi cuốn tôm      
  
Traditional beef noodle soup, poached egg, 
deep-fried dough    160
Phở bò kèm trứng trần, quẩy

Vietnamese Bun Cha: charcoal grilled pork with 
sweet & sour sauce    170
Bún chả nướng       
 
Chicken stew with mushroom, served with rice
Gà hầm nấm, phục vụ kèm cơm trắng 180

Stuffed squid with seasonal vegetable, rice, vegetable 
sauce      230
Mực nhồi rau quả, nước sốt rau, phục vụ kèm cơm 

Lava Cake, vanilla ice-cream (15-20 m')       140
Banh Chocolate núi lửa, kem vanilla (15-20 phút)

Jasmine Panna cotta, passion fruit sauce       120
Bánh pudding Ý vị hoa nhài, sốt chanh leo

Apple Cake with vanilla sauce        130 
Bánh táo quế kèm sốt vanilla

Lavender Crème brulee, strawberry ice-cream     120 
Kem Pháp nướng vị hoa oải hương, bánh con sò

New Zealand natural premium ice-cream    60/ scoup
Vanilla, chocolate, Mango sorbet, strawberry, 
rum & raisin
Vị vanilla, chocolate, xoài, dâu tây, rượu rum & nho khô

DESSERT

MAIN DISHES

All prices are in (,000) vnd and subject to 5% service charge & 10% VAT 

Ăn kèm: khoai nghiền nấm truyp hoặc khoai tây chiên 
Chọn sốt: sốt tiêu xanh, sốt nấm hoặc sốt rượu vang 
Thêm 1 loại sốt: +50
Kèm với gan ngỗng: +190



All prices are in (,000) vnd and subject to 5% service charge & 10% VAT All prices are in (,000) vnd and subject to 5% service charge & 10% VAT All prices are in (,000) vnd and subject to 5% service charge & 10% VAT 

           SOUP 

Cappuccino style ginger carrot soup, crispy deep-fried   110
 grated ginger    
Súp cà rốt và gừng, gừng chiên giòn

Fresh Asparagus Crab Meat soup, 
chocolate-dipped asparagus slice         160
Súp cua măng tây, măng tây phủ chocolate 

French Onion Soup, baked cheese over toast   140
Súp hành kiểu Pháp, bánh nướng phủ pho mai

Skyline shrimp bisque, crouton     150
Súp tôm Skyline, bánh mỳ nướng

                                                   
          SALAD

French Riviera Salad, grilled tuna, balsamic vinaigrette   160
Salad Pháp, cá ngừ nướng, sốt dầu dấm đen

Toscana Salad, roasted chicken breast, Caesar dressing  150
Salad Ý, ức gà nướng, sốt Caesar

Smoked Duck Salad, grainy mustard sauce   150
Salad vịt hun khói, sốt mù tạt hạt

Fresh Morazella cheese with heirloom tomatoes, 
balsamic vinaigrette       170
Salad cà chua bạch tuộc với pho mai tươi, sốt dầu dấm đen

                                              
        APPETIZER

Hokkaido Scallop with truffles     210
Sò điệp Hokkaido và nấm truyp 

Pan sear Tuna with salmon egg     220
Ca ngừ nướng kèm trứng cá hồi

Pan-sear foie-gras, onion chutney rocket salad   290
Gan gỗng, salad cải hành tây 

Calamari, Aioli dip       160
Mực chiên xù kiểu Ý, sốt Aioli

Cold Cut Board        280
Garlic sausage, Ham, Chozzizo, Salami, Olive, Confit bell pepper, salad

Cheese Platter & Fruit      280
Gouda, Emental, Mozzarela, Camembert, Fresh Fruit, Salad

Special Chef Pizza: duck confit, onion confit, chorizo             310 
Pizza đặc biệt của Bếp Trưởng: thịt vịt, hành tây, xúc xích

Skyline’s classic burger, French fries    260
Burger kiểu Skyline, kèm khoai tây chiên

Mushroom cake, yellow curry sauce    250
Bánh nấm rau củ theo mùa, sốt cà ri vàng không cay

  
         VIETNAMESE/ ASEAN DISHES 

Deep-fried spring roll: pork and mushroom and herb,   120
sweet and sour sauce       
Nem rán
        
Fresh spring roll: shrimp and fresh herb, sweet and sour sauce   145
Ném tươi cuốn tôm        

Traditional beef noodle soup, poached egg, deep-fried dough 160
Phở bò kèm trứng trần, quẩy

Vietnamese Bun Cha: charcoal grilled pork with sweet & sour sauce 
Bún chả nướng        170
      
Chicken stew with mushroom, served with rice   180
Gà hầm nấm, phục vụ kèm cơm trắng

Stuffed squid with seasonal vegetable, rice, vegetablesauce 230
Mực nhồi rau quả, nước sốt rau, phục vụ kèm cơm 

                                                   DESSERT

Lava Cake, vanilla ice-cream (freshly baked, 15-20 m')  140
Banh Chocolate núi lửa, kem vanilla (15-20 phút)

Jasmine Panna cotta, passion fruit sauce    120
Bánh pudding Ý vị hoa nhài, sốt chanh leo

Apple Cake with vanilla sauce     130 
Bánh táo quế kèm sốt vanilla

Lavender Crème brulee, madeleine    120 
Kem Pháp nướng vị hoa oải hương, bánh con sò

New Zealand natural premium ice-cream           60/ scoup
Vanilla, chocolate, Mango sorbet, strawberry, rum& raisin
Vị vanilla, chocolate, xoài, dâu tây, rượu rum & nho khô

MAIN COURSES

 
Steamed Sauvignon seabass, assorted vegetable balls, 
passion fruit cream sauce              380
Ca vược hấp, các loại củ hấp, sốt kem chanh leo    

Grilled Norwegian salmon, mashed potato, ratatouille, white wine sauce
Cá hồi nướng, khoai tây nghiền, rau hầm kiểu Pháp, sốt vang trắng         420

Grilled Australia tenderloin, stir-fried assorted mushroom and lettuce  
Thăn bò Úc, nấm và xà lách xào             550

Grilled Aust. Black Angus rib-eye, green rocket salad    
Thăn vai bò Úc thượng hạng, salad cải xanh            580

 Choose side:mashed potato with truffle or French fries 
 Choose one sauce: pepper or mushroom or red wine sauce
 Extra 1 sauce: +50
 With foie gras: + 190

 Chọn món ăn kèm: khoai tây nghiền nấm truyp hoặc khoai tây chiên 
 Chọn sốt: sốt tiêu xanh hoặc sốt nấm hoặc sốt rượu vang đỏ
 Thêm 1 loại sốt: +50
 Kèm với gan ngỗng: +190

     
Roasted duck breast, mashed pumpkin, roasted baby potato, 
chutney ginger sauce                    430
Lườn vịt nướng giòn da, bí nghiền, khoai tây bi nướng, sốt gừng  

Oven Baked Canadian Lobster (450gr), asparagus, mushroom,
 Dalat rocket salad                    790
Tôm Hùm Canada bỏ lò (450gr), măng tây, nấm và salad cải Đà Lạt 

Roasted Pork chop, mashed potato with truffle, truffle sauce         320
Sườn lợn nướng, khoai tây nghiền với nấm truyp, sốt nấm truyp

Skyline seafood fettuccini, cherry tomato sauce           260
Mỳ Ý Hải Sản kiểu Skyline, sốt cà chua bi

Coq au Vi (Slowed cooked chicken), zucchini fettuccine,
red wine sauce               280
Gà hầm rượu vang kiểu Pháp, mỳ Ý bí ngồi, sốt rượu vang


