
SET MENU



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 

SET MENU 1 - 870

ENTREE

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

OR
Smoked Duck Salad, grainy mustard sauce

Salad vịt hun khói, sốt mù tạt hạt

APPETIZER

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

OR
Hokkaido Scallop with truffles
Sò điệp Hokkaido và nấm truyp

MAIN DISH

Grilled Norwegian salmon, mashed potato, rata-
touille, white wine sauce

Cá hồi nướng, khoai tây nghiền, rau hầm kiểu Pháp, 
sốt vang trắng

OR
Roasted duck breast, mashed pumpkin, roasted 

baby potato, chutney ginger sauce 
Lườn vịt nướng giòn da, bí nghiền, khoai tây bi 

nướng, sốt gừng

DESSERT

Apple Cake with vanilla sauce
Bánh táo quế kèm sốt vanilla

OR
Lavender Crème brulee, strawberry ice-cream
Kem Pháp nướng vị hoa oải hương, kem dâu tây

SET MENU 2 – 1100

ENTREE

Fresh Asparagus Crab Meat soup, chocolate-dipped 
asparagus slice 

Súp cua măng tây, măng tây phủ chocolate 
OR

French Riviera Salad, grilled tuna, balsamic vinai-
grette 

Salad Pháp, cá ngừ nướng, sốt dầu dấm đen

APPETIZER

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

MAIN DISH 

Grilled Australia tenderloin, stir-fried assorted 
mushroom and lettuce

Thăn bò Úc, nấm và xà lách xào
OR

Grilled Aust. Black Angus rib-eye, green rocket salad
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 

sauce

DESSERT

Lavender Crème brulee, strawberry ice-cream
Kem Pháp nướng vị hoa oải hương, kem dâu tây

OR
Lava Cake, vanilla ice-cream (freshly baked, 15-20 

m')
Bánh Chocolate núi lửa, kem vanilla (15-20 phút)

 


