Thực Đơn Trưa
Amigo weekly set lunch

LỰA CHỌN 1 KHAI VỊ , 1 MÓN CHÍNH, 1 TRÁNG MIỆNG VÀ 1 NƯỚC UỐNG
CHOOSE 1 APPETIZER, 1 MAIN COURSE, 1 DESSERT AND 1 SOFT DRINK

Quầy salad tự chọn
Amigo’s salad bar

Cá tẩm bột dùng kèm sốt Tartar
Fish ﬁngers served with tartar sauce

Caesar salad với gà nướng
Chicken Caesar salad

Súp đặc biệt trong ngày

Soup of the day (Please ask an attendant)

Mỳ Ý bò bằm

USDA beef spaghetti Bolognese sauce and parmesan cheese

Gà nướng dùng kèm với sốt Chimichurri
Grilled US chicken in chimichurri sauce

Cá và khoai tây chiên

Fish and chips
Catch of the day, French fries, peas, tartare sauce

Bắp bê hầm

Slow-cooked Australian veal ossobuco with mashed potatoes and gremolata

Thịt cừu Casserole

New Zealand lamb Casserole served with steamed rice

Chuối mật ong và quả mọng tươi

Banana with organic honey and fresh berries

Kem dừa với thơm nướng

Grilled pineapple with coconut ice cream

Kem tự chọn với vị vani, dừa, dâu, sô-cô-la
Ice cream (2 scoops)
Choice of vanilla, coconut, strawberry or chocolate

158.000++ /3

MÓN

COURSES

++Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế GTGT
++Prices are in VND and subject to applicable 5% service charge and 10% VAT

NHÀ HÀNG AMIGO
55-57 Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM
028 3824 1248 | amigorestaurant.vn
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Salad Burata và dầu ôliu thượng hạng

V-Burrata salad
Organic tomato, balsamic vinegar and extra virgin olive oil

Hàu Pháp sống hoặc nướng

Fine de Claire oysters (2 pieces)
Raw or baked with cheese and spinach

Súp gân bò hầm rau củ

Beef sinew soup
Slow-cooked beef sinew with vegetables

Mỳ Ý với sốt húng cây

Creamy basil spaghetti pesto and shaved parmesan

Phi lê cá dùng kèm với sốt bơ chanh

Catch of the day ﬁsh ﬁllet, lemon butter sauce

Gà xào rau củ

Sizzling chicken
Served with vegetables and ﬂat bread

Sườn heo nướng sốt BBQ
US BBQ pork ribs
Served with seasonal vegetables

Thịt bò Mỹ kiểu Frikadellen dùng kèm sốt cà chua Oregano
US beef frikadellen patty with tomato oregano sauce

Kem dừa với thơm nướng

Grilled pineapple with coconut ice cream

Kem tự chọn với vị vani, dừa, dâu, sô-cô-la
Ice cream (2 scoops)
Choice of vanilla, coconut, strawberry or chocolate

Trái cây theo mùa
Seasonal fresh fruit
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