CAFÉ CARDINAL

ALL DAY DINING

KHAI VỊ / APPETIZER
ARUGULA		
Xà lách arugula với cà chua bi, phô mai parmesan bào và xốt giấm balsamic
Baby arugula, cherry tomato, shaved parmesan, aged balsamic dressing
BURRATA
Xà lách phô mai burrata với cà chua bi, rau kinh giới, húng quế và
dầu oliu thượng hạng
Apulia burrata cheese, tomato, oregano, basil, extra virgin olive oil

198,000

298,000

NICOISE SALAD
Sa lát kiểu Nicoise với cá ngừ ngâm dầu
Nicoise style salad, homemade tuna confit

298,000

SALMON PLATTER		
		
Cá hồi xông khói dùng kèm nụ bạch hoa, hành tây và kem chua
Smoked salmon, caper, onion, sour cream

358,000

CAESAR SALAD
		
Sa lát gà nướng với xà lách romain, trứng cút, cá cơm và bánh mì tỏi
Grilled chicken, romaine lettuce, quail egg, anchovy, crouton

298,000

FOIE-GRAS TERRINE
Pate gan ngỗng dùng kèm bánh mì brioche và hành tây
Duck liver terrine, toasted brioche, onion jam

588,000

SÚP / SOUP
PUMPKIN 		
Súp kem bí đỏ, bánh mì tỏi và kem chua
Pumpkin, bread croutons, sour cream

228,000

TOMATO CREAM SOUP
Súp kem cà chua, húng tây
Fresh tomato, basil, cream

228,000

OYSTER SOUP
Súp kem hào, củ thì là và trứng cá
Baked oyster cream, shaved fennel, caviar

		

298,000

ONION SOUP
Súp hành tây kiểu Cardinal
Cardinal’s onion soup

		

228,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

Nếu quý khách có nhu cầu ăn uống theo chế độ riêng biệt hoặc bị dị ứng với thức ăn,
vui lòng liên hệ quản lý nhà hàng để được tư vấn chọn lựa món ăn phù hợp
Should you have any specific dietary requirement gluten free, lactose free, vegetarian or allergies,
please contact the Maitre d’hotel who can advise on a selection of suitable dishes
Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and 10% VAT

MÌ VÀ CƠM Ý / PASTA AND RISOTTO
RISOTTO
Cơm Ý nấu nấm rừng và nấm Truffle đen
Forest mushroom, black truffle

388,000

PENNE
Nui Ý xốt cà chua cay với húng tây tươi
Penne, spicy home made tomato sauce, fresh basil

288,000

SPAGHETTI BOLOGNESE
Mì Ý xốt bò Mỹ và phô mai parmesan bào
Spaghetti, US beef ragout, shaved parmesan

328,000

BÁNH MÌ KẸP / BURGERS AND SANDWICHES
CIABATTA
Bánh mì Ciabatta với rau củ nướng, xà lách, cà chua và phô mai Camembert
Ciabatta, grilled vegetable, salad, tomato, camembert

298,000

TUNA SANDWICH
Bánh mì với cá ngừ trộn xốt mayonnaise, cà chua và rau diếp
Whole wheat bread, tuna-mayonnaise, tomato, lettuce

298,000

CLUB SANDWICH
Bánh mì sandwich với ba rọi xông khói, gà, trứng chiên, cà chua, rau diếp và xốt mayonnaise
White toast, bacon, chicken, fried egg, tomato, lettuce, mayonnaise

328,000

CROQUE MONSIEUR
Bánh mì lạt nướng kẹp thịt nguội và phô mai
Toasted ham and cheese sandwich

338,000

SALMON BURGER
Bánh mì burger đen kẹp cá hồi nướng, xốt tartar và hành tây chiên giòn
Grilled salmon fillet, squid ink bun, tartar sauce, crisp onion

488,000

BEEF BURGER
Bánh mì burger với bò nướng, trứng chiên, hành tây caramel, ba rọi xông khói và phô mai
Grilled prime beef burger, fried egg, caramelized onion, bacon, cheese

488,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and 10% VAT

MÓN NƯỚNG / FROM THE GRILL
(300gr)
(300gr)

988,000

Thăn lưng bò Wagyu (vân mỡ 6/7)
(200gr)
Wagyu beef striploin (marbling score 6/7) (200gr)

2,288,000

Thăn bò
Beef rib eye

Sườn cừu New Zealand
New Zealand lamb rack

(200gr)
(200gr)

688,000

Cá hồi phi lê
Salmon filet

(200gr)
(200gr)

488,000

Cá chẽm phi lê
Seabass filet

(200gr)
(200gr)

388,000

Nạc ức gà
Chicken breast

(200gr)
(200gr)

388,000

Các món nướng được phục vụ với xà lách tươi, xốt và lựa chọn thêm món ăn đi kèm.
All grills are served with fresh garden greens, sauce and side dish of your choice.
Các món ăn kèm: măng tây hấp, các loại rau củ, các loại rau xào, khoai tây nghiền, khoai tây xào, cơm trắng
Side dishes: steamed asparagus, mixed vegetables, wok-fried vegetables, mashed potatoes, sauteed potatoes,
steamed rice
Các loại xốt: xốt rượu đỏ, xốt tiêu, xốt Béarnaise, xốt Hollandaise, xốt bơ chanh
Sauces: red wine sauce, pepper sauce, Béarnaise sauce, Hollandaise sauce, lemon-butter sauce
MÓN Á / ASIAN SPECIALTIES
POMELO
Sa lát tôm bưởi
Prawn pomelo salad

238,000

FRESH SPRING ROLL
Gỏi cuốn tôm, dùng kèm các loại húng
Prawn spring rolls, Vietnamese herbs

228,000

VIETNAMESE CHICKEN NOODLE SOUP		
Súp gà dùng kèm bánh hủ tíu tươi, các loại húng, chanh và ớt
Chicken rice noodle soup, Vietnamese herbs, lemon, chili

288,000

VIETNAMESE US BEEF NOODLE SOUP
Súp bò Mỹ dùng kèm bánh hủ tíu tươi, các loại húng, chanh và ớt
US beef rice noodle soup, Vietnamese herbs, lemon, chili

288,000

SEAFOOD FRIED RICE		
Cơm chiên hải sản với trứng, rau củ và nước tương
Seafood fried rice, egg, vegetable, premium soy sauce

268,000

LEMONGRASS CHICKEN
Gà sả ớt với lá chanh và nghệ
Lemon grass baby chicken, kefir lime leaf, turmeric

298,000

BEEF FRIED NOODLES		
		
Mỳ xào bò Mỹ với tôm, mè và ớt
Noodles, US beef, prawn, sesame, fresh chili

298,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and 10% VAT

TRÁNG MIỆNG
DESSERT
CHEESE CAKE
Bánh phô mai với chanh dây và dâu rừng
Passion fruit, fresh berries

198,000

CHOCOLATE
Bánh sô cô la Fondant dùng kèm kem va-ni
Fondant, vanilla ice cream

218,000

CRÈME BRULEE
Kem trứng đốt với va-ni và dâu tây
Crème brulee, vanilla, strawberry

168,000

PANDAN
Bánh cuốn lá dứa cuộn dừa bào sợi, nước cốt dừa
Rice crêpe, coconut flakes, coconut sauce

188,000

FRUIT PLATTER
Trái cây tươi
Seasonal fresh fruit platter

188,000

ICE-CREAM AND SORBET
Lựa chọn các loại kem và sorbet
Selection of homemade ice-creams and sorbets

168,000

CHEESE PLATTER
Lựa chọn phô mai: Camembert, Brie, Cheddar, Fourme d’Ambert và phô mai sữa dê,
với mật ong và trái cây khô
Camembert, Brie, Cheddar, Fourme d’Ambert and goat’s milk cheese, served with
wild honey and dried fruit

388,000

Món chay/ Vegetarian

Món chay rau củ/ Vegan dish or vegan preparation available

Món ăn có thịt heo/ Contains pork

Giá niêm yết bằng VNĐ, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and 10% VAT

