TAPAS
10:00 – 23:00
159,000

307,000

half

full

Slow cooked pulled spicy beef taco with tarragon
sour cream and pickled kohlrabi slaw
Bánh taco thịt bò với kem chua lá ngãi giấm,
su hào ngâm chua

59,000

167,000

1pc

3pcs

Herb crumbed shrimp dog with corn turmeric pickle
Chạo tôm tẩm bánh mì vụn rau mùi
và bắp ngâm chua với nghệ

89,000

257,000

1pc

3pcs

195,900

387,000

half

full

89,000

257,000

1pc

3pcs

(D) Vietnamese soft ox tongue with crispy pork fat,
peanuts and spices
Lưỡi bò với tóp mỡ, đậu phộng kiểu Việt Nam

79,000

158,000

half

full

(G) Chilled slow cooked duck egg with Parmesan cheese
and truffle
Trứng vịt nấu lửa nhỏ với phô mai Parmesan và nấm truffle

59,000

167,000

1pc

3pcs

179,000

499,000

1pc

3pcs

Chicken liver and cognac parfait, golden raisin relish,
pickled grapes and toasted brioche
Pate gan gà hương rượu Cognac, mứt nho khô,
nho tươi ngâm chua và bánh mì

(G) Pan-roasted salmon escalope with sauce vierge
(D) Cá hồi nướng và xốt vierge
Crab bruschetta, shizo mayonnaise and citrus
Bánh mì thịt cua, xốt tía tô mayonnaise và quả chua

Jacks Creek F2 Wagyu MS9+ nigiri sushi
with honey soy glaze and pickled ginger
Bò Jacks Creek F2 Wagyu MS9+ cơm vắt kiểu Nhật,
xốt nước tương gừng ngâm chua

(V) Vegetarian (G) Gluten free (D) Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT
Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

TAPAS
10:00 – 23:00
(G) Clams with wild honey, bergamot, soya, ginger and chilli
(D) Nghêu om với mật ong rừng, quả chua,
nước tương, gừng và ớt

79,000

158,000

half

full

289,000

Freshly baked flat bread with buffalo mozzarella,
parma ham, hen egg and basil pesto
Bánh mì cán mỏng nướng với phô mai mozzarella,
thịt đùi heo muối và trứng gà ta với xốt húng
249,000

489,000

6pcs

12pcs

249,000
Duck liver terrine with toasted brioche caramelised
small
apple puree, ginger bread crumble and pickled grape
Pa tê gan ngỗng với bánh mì brioche và táo nghiền sên đường,
bánh mì vụn hương gừng và nho ngâm chua

489,000

(G) Pacific oysters with condiments
Hàu Pacific với các loại xốt truyền thống

large

Selection of sliced cold cuts with ciabatta, herb flavoured butter & extra virgin olive oil
Thịt nguội thái mỏng các loại dùng kèm bánh mì ciabatta, bơ lá mùi với dầu ô liu

Salami .................................................................................................................. 179,000
half
Xúc xích Ý
Parma ham ....................................................................................................... 199,000
half
Thịt đùi heo muối

349,000

Mortadella ....................................................................................................... 189,000
half
Thịt nguội Mortadella
Speck ham ........................................................................................................ 189,000
half
Giăm bông Speck

369,000

249,000

489,000

small

large

A selection of cold cuts with salami, Parma ham,
mortadella and speck ham
Thịt nguội các loại xúc xích Ý, thịt đùi heo muối,
thịt nguội mortadella, giăm bông speck

(V) Vegetarian (G) Gluten free (D) Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT
Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

full

389,000
full

full

369,000
full

TAPAS
10:00 – 23:00
Assorted cold cuts with salami, Parma ham, mortadella,
speck ham, Brie and Cheddar cheese
Thịt nguội các loại xúc xích Ý, thịt đùi heo muối, thịt nguội
mortadella, giăm bông speck, phô mai Brie và Cheddar

299,000

589,000

half

full

Selection of international cheeses with assorted
condiments and a bakery basket
Sự lựa chọn các loại phô mai với những thành phần ăn kèm
và một giỏ bánh mì

269,000

509,000

half

full

1959

SLIDER COLLECTION
Order between 18:59 and 19:59 Monday to Friday
Pay 19,590 per slider when you buy 2 large or two 3pcs Tapas
Trong khung giờ từ 18:59 đến 19:59, thứ Hai đến thứ Sáu, tận hưởng mức giá
chỉ 19.590 mỗi phần bánh mì khi mua 2 phần Tapas lớn hoặc 2 phần Tapas 3 miếng

Wagyu slider with Brie de Meaux and truffle mayonnaise
on a light crisp mixed seed bun
Bánh mì các loại hạt nướng, thịt bò thượng hạng nướng,
phô mai sữa, xốt nấm mayonnaise

79,000

227,000

1pc

3pcs

Mini veal burger, nutmeg spiced spinach,
mornay sauce, brioche sesame seed bun
Bánh mì brioche mè kẹp nhân thịt bê,
cải bó xôi cay nhục đậu khấu, xốt mornay

59,000

167,000

1pc

3pcs

Wagyu slider with crispy onion ring, sharp Cheddar
and Béarnaise sauce
Bánh mì kẹp thịt bò Wagyu với hành tây chiên giòn,
phô mai Cheddar và xốt Béarnaise

79,000

227,000

1pc

3pcs

Mini butter poached lobster brioche roll
with Saigon cocktail sauce
Tôm hùm chần bơ cuộn và xốt cocktail kiểu Saigon

99,000

287,000

1pc

3pcs

VEGETARIAN DISHES
10:00 – 23:00
(V) Goat’s cheese, cauliflower tahini dip, cumin
and coriander seed lavosh
Bánh mì lavosh tẩm hạt ngò và hạt thì là
với phô mai dê, xốt hạt mè bông cải trắng

79,000

158,000

half

full

(V) Provolone and rocket filo triangles with tomato relish
Bánh xếp chiên nhân phô mai và mứt cà chua

59,000

118,000

half

full

(V) Pak choi with spicy nut crumble and plum sauce
(G) Cải thìa với đậu vụn cay và xốt mận
(D)

59,000

118,000

small

large

(V) Tempura broccoli florets with a blue cheese dipping sauce
Bông cải xanh tẩm bột chiên và xốt phô mai xanh

59,000

118,000

small

large

DESSERTS
10:00 – 23:00
(V) Earl grey crème with milk foam and lemon citrus biscuits
Bánh kem trà bá tước với bọt sữa và bánh quy hương chanh

149,000

(V) Salted caramel chocolate tart with salted caramel ice-cream
Bánh tạt sô cô la với kem muối sên đường

149,000

(V) Vegetarian (G) Gluten free (D) Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT
Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

SOUP AND SANDWICH COMBO
11:00 – 15:00
Order our soup of the day and any sandwich
from the menu below for just 299,000

COMBO SÚP VÀ BÁNH MÌ
Gọi ngay món súp đặc biệt trong ngày từ 11:00 đến 15:00
cùng một loại bánh mì trong thực đơn bên dưới chỉ với 299.000đ

SANDWICHES & SALADS
Traditional Caesar salad:
• Plain
• Caravelle smoked salmon
• Parma ham

Salad Caesar:
• Kiểu truyền thống
• Với cá hồi xông khói
• Với thịt đùi heo parma

149,000
299,000
299,000

(G) Smoked duck, quinoa, pumpkin, orange
and marinated feta cheese salad
Salad vịt xông khói, ngũ cốc, bí đỏ, cam và phô mai mặn

269,000

Danish style open sandwich with smoked salmon
and capers with baked potato chowder
Bánh mì sandwich với cá hồi xông khói,
nụ bạch hoa với súp khoai tây

309,000

(V) Grilled mature cheddar with tomato relish, pickled onions and
chilli jam on toasted sourdough served with tomato soup espuma
Bánh mì ủ chua nhân phô mai cheddar với mứt cà chua,
hành tây ngâm chua, mứt ớt và bọt súp cà chua
Mixed Italian cured meats, bell peppers, olives and Fontina cheese
on baguette served with dill and mustard seed pickle
Bánh mì baguette thịt nguội Ý, ớt chuông, ô liu và phô mai Fontina
với mù tạt hạt và thì là ngâm chua
(V) Vegetarian (G) Gluten free (D) Dairy free
All prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT
Giá trên được tính bằng tiền Việt, chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% Thuế GTGT

279,000

329,000

Phở – traditional Vietnamese rice noodle soup
with your choice of beef or chicken,
served with fresh herbs
Phở bò hoặc phở gà và các loại rau thơm

288,000

Miso soup with tofu and wakame seaweed
Súp miso với đậu hủ và rong biển

129,000

Mashed avocado with chilli and lime on toasted sourdough
Bánh mì nướng với quả bơ nghiền ớt và chanh

189,000

Caravelle breakfast banh mi with pork pate, pickles
fried duck egg, herbs and Vietnamese cold cuts
Bánh mì kiểu Caravelle với pa tê heo và đồ chua
trứng vịt chiên, rau mùi và thịt nguội

289,000

Congee with assorted condiments
Cháo với các thành phần ăn kèm

248,000

Two eggs prepared any style with slow cooked tomato
with garlic and thyme
Một phần gồm hai trứng với cà chua nướng tỏi và cỏ xạ hương

229,000

Breakfast Sides
Pork sausage • Duck sausage • Baked beans
Crispy bacon • Mushrooms • Hash browns
Xúc xích heo • xúc xích vịt • đậu trắng hầm
thịt heo xông khói • nấm • bánh khoai tây

If you have any additional requests, please ask our team
Prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT
Nếu Quý khách có những yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi
Giá được tính bằng tiền Việt và chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT

59,000

Eggs Benedict served on two pieces of homemade
English muﬃn with two poached eggs
Please choose from two diﬀerent styles:
• Classic with grilled ham
• Cold smoked salmon
Trứng chần kiểu Benedict, được phục vụ với hai bánh muﬃn
và hai quả trứng chần. Vui lòng chọn hai kiểu sau:
• Kiểu cổ điển với đùi heo muối nướng
• Cá hồi xông khói

295,000
320,000

Omele e or egg white omele e with:
Chives • Ham • Cheese • Mushroom • Tomato
Trứng cuộn hoặc lòng trắng trứng cuộn với:
Hẹ • Giăm bông • Phô mai • Nấm • Cà chua

279,000

Blueberry or chocolate chip bu ermilk pancakes
or plain bu ermilk pancakes
served with berry compote and vanilla cream
Choose from maple syrup • Dalat wild honey • chocolate sauce

239,000

Bánh xếp hương quả việt quất hoặc bánh xếp hương sô cô la
hoặc bánh xếp bơ sữa vị nguyên bản dùng kèm với
mứt quả mọng và xốt kem vanilla
Sự lựa chọn dùng với sirô lá phong • mật ong Đà Lạt • xốt sô cô la
Blueberry or chocolate chip bu ermilk waﬄes
or plain bu ermilk waﬄes
served with berry compote and vanilla cream
Choose from maple syrup • Dalat wild honey • chocolate sauce
Bánh xếp hương quả việt quất hoặc bánh xếp hương sô cô la
hoặc bánh xếp bơ sữa vị nguyên bản dùng kèm với
mứt quả mọng và xốt kem vanilla
Sự lựa chọn dùng với sirô lá phong • mật ong Đà Lạt • xốt sô cô la
Prices are quoted in VND and subject to 5% Service Charge & 10% VAT
Giá được tính bằng tiền Việt và chưa bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT

239,000

