
SOUPS/ SÚP

SALADS/ Xà LÁCH

APPETIZERS/ MON KHAI VI

Pan-fried foie gras  278.000 
Apple sauce & balsamic reduction

Gan ngỗng Pháp áp chảo ăn kèm sốt táo với dấm Ý cô đặc 

Green mussels creamy saffron 208.000
Creamy saffron & asparagus served 

with garlic bread
Vẹm xanh kem béo hoa nghệ tây với măng tây

ăn kèm bánh mì bơ tỏi

   

 Fried chicken wing  108.000
Fish sauce, spring onion and chilli

Cánh gà chiên nước mắm với hành lá và ớt sừng

Braised mussels  208.000  
 With lemongrass, spicy sweet& sour 

Vẹm xanh, sốt chua cay 

 

 

Smoked duck breast  218.000
with provencal cheese, salad, 

fig and balsamic dressing
Ức Vịt xông khói dùng kèm xà lách tổng hợp 

trộn với dấm Ý và trái Sung
 
 

 
Seared scallop   228.000

Mashed potato, asparagus, cauliflower 
puree, salmon roe & ginger soya sauce

Sò điệp Nhật áp chảo, khoai tây nghiền, măng tây, 
bông cải nghiền, trứng cá hồi & sốt gừng nước tương

  

Spaghetty carbonara sauce 
 

158.000
 Bacon, egg, cream, 

parmesan cheese, garlic
Sốt kem trứng và thịt xông khói

 

Steak garlic spaghetty 188.000
Grilled beef, garlic, rocket, 

black pepper sauce
Bò nướng, tỏi, xà lách hỏa tiễn, sốt tiêu đen

Bolognaise sauce 148.000

Sốt bò bằm

Wok fried eggs noodle 178.000
Chinese sausage, charxiu, 

seafood, vegetable
Mỳ trứng xào với lạp xưởng, 
thịt xá xíu, hải sản, rau củ 

 USDA Beef burger 178.000
cheese, onion, gherkin, salad, french fries

Bánh mỳ burger kẹp thit bò Mỹ với phômai, 
hành tây, xà lách, khoai tây chiên.

  

Moo collection 1.100.000
Grilled beef and lamb rack, 

klobassa sausage, honey chicken wing
(Includes 2 choice of sauce and mixed vegetable)

Thịt bò nướng, sườn cừu với xúc xích klobassa 
và cánh gà ướp mật ong,

(Bao gồm 2 loại sốt và  rau củ đi kèm) 

Yellow fried rice 148.000
Fried rice with prawn, 

chinese sausage, charxiu, 
salted duck eggs, vegetable

Cơm chiên vị cari với tôm, lạp xưởng, 
xá xíu,rau củ và trứng vịt muối

  
 Seafood soup 148.000

Grilled seafood
Súp hải sản

Rocket salad 148.000
Parmesan cheese shaved & lemon dressing

Xà lách hỏa tiễn với phô mai thái lát và sốt chanh

  

Caesar salad 175.000
Pan fried salmon, crouton
Xà lách romain ăn với sốt caesar 

  

Mixed green salad 118.000
Balsamic dressing

Xà lách rau tổng hợp với sốt dấm Ý
  

Nicoise salad 155.000
Xà lách Pháp, cá ngừ ngâm, trứng, ô liu

  

Baby octopus arugula 175.000
Baby octopus, arugula salad, spicy basalmic dressing

Bạch tuộc, xà lách arugula, sốt dấm nho đen vị cay

Moo special salad 168.000
Cajun seabass, fresh fruit, lettuce, 

citrus dressing
Xà lách cá chẻm áp chảo, trái cây và sốt đặc biệt 

.

Prices are in VND and subject to 5% Service charge and 10%VAT, - Giá trên tính theo VND và chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10%VAT. 
Corkage fee 400,000VND/bottle - Phí phục vụ rượu mang vào 400,000VNÐ/chai. 

Minestrone soup   98.000
 Súp rau kiểu Ý với lá húng tây Đà Lạt

Cream of asparagus soup 118.000
 with crab meat

Súp kem măng tây với thịt cua bể

 
  

PASTA  -  SPAGHETTY 
 
 
 
 
 

ASIAN CORNER TASTING & BOARDS 

Roasted pumpkin soup 118.000
with cajun prawn

Súp bí ngô nướng với tôm áp chảo  

CTP beef salad 155.000
Sesame cracker, Vietnamese fresh herb, 

spicy tamarind dressing
Xà lách bò, rau mùi Việt Nam, bánh tráng mè và sốt me

  

188.000Spaghetty seafood spicy  sauce
Sốt hải sản cay

Roasted beef bone marrow 228.000

 

Crab meat salad and garlic bread
Tủy bò nướng dùng  kèm xà lách thịt cua 

và bánh mỳ bơ tỏi

Spaghetty  bisque tomato sauce 198.000

Prawn, mushroom, vegetable
Mỳ sốt cà chua hương tôm

228.000Spaghetty crab meat
In buttered bisque sauce

Sốt thịt cua bể với bơ hương tôm.



  
  

Tiramisu  118.000
with raspberry sauce

Bánh tiramisu ăn kèm với sốt quả mâm xôi

Roasted  mango with  158.000 
passion cully, coconut ice cream

 

Xoài Cát đốt rượu và dùng kèm với kem dừa

  

Seasonal fruit platter 150.000
Đĩa hoa quả tươi theo mùa

 

  

  

 Assorted ice cream
Strawberry, Rasberry, Coconut, Chocolate, Vanilla, Rhum raisin, Cookies, Chocomint

45.000/ Scoop/ Viên 

Kem các loại vị Dâu, Phúc bồn tử, Dừa, Sô cô la, Vani, Rum nho khô, Cookies, Sô cô la bạc hà

DESSERTS

Grilled lamb rack
Sườn cừu nướng 
200g : 498.000
400g : 838.000

SAUCE/SÔT

SIDE DISHES/ DÔ AN KEM

)

Prices are in VND and subject to 5% Service charge and 10%VAT, - Giá trên tính theo VND và chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10%VAT. 
Corkage fee 400,000VND/bottle - Phí phục vụ rượu mang vào 400,000VNÐ/chai. 

 Baked oven seabass fillet
 

238.000
with baby potato, steam vegetable 

and red onion, kalamata olive, almond
Cá chẻm đút lò kiểu ý, khoai tây bi, rau củ

 và hành tây, ôliu Kalamata, hạnh nhân

 

FROM THE GRILL/ MÓN NUÓNG

Duck leg confit 358.000
 Slow cooked red cabbage, 

mashed potato, 
apple and red wine sauce

Đùi vịt hầm ăn kèm khoai tây nghiền 
với bắp cải đỏ hầm và sốt táo rượu vang đỏ

with sauteed spinach, steam vegetable,
baby potatoes  and mulberry sauce

Ba chỉ cuộn cá hồi áp chảo với rau chân vịt
rau củ luộc và sốt dâu tằm

Pan-fried bacon wrapped salmon  298.000 

 
Chocolate pudding  118.000

with vanilla ice cream & caramel sauce
Bánh socola pudding ăn 

với kem vani và sốt caramel

 

French fries  55.000
Khoai tây chiên

Sauteed mushroom/
              Spinach

  68.000

Nấm xào/ Bó xôi xào

Potato gratin  58.000
Khoai tây cắt lát bỏ lò 
với phô mai và kem tươi

 
Steamed or grilled 58.000

or sauteed vegetables
Rau củ quả luộc hoặc nướng

hoặc xào 

Sauteed baby potato   58.000 

Khoai tây bi xào với thịt ba chỉ,
bột ớt và phô mai

Pepper sauce  68.000
Sốt tiêu

Foie gras sauce 68.000

Sốt gan ngỗng béo Pháp
Blue cheese sauce  68.000

Sốt phô mai xanh

  Porcini mushroom sauce 68.000
Sốt nấm Pháp porcini

Red wine sauce  68.000
Sốt vang đỏ

Garlic cream sauce  68.000
Sốt kem tỏi

Baked Vegetable    68.000 
with Bacon & Cheese

Rau củ quả bỏ lò
với ba chỉ xông khói và phô mai

Mashed potato 48.000 
Khoai tây nghiền

Sweet potato ball 55.000 
Khoai lang viên chiên 

Steam/ grilled 
           asparagus   

  80.000

Măng tây hấp hoặc nướng

USDA
CHOICE

Rib Eye Steak
Thịt thăn vai bò Mỹ

Med  200g : 468.000

Big  250g : 558.000

Jumbo 400g : 878.000

Tenderloin Steak
Thịt thăn chuột bò Úc

Med  200g : 688.000

Big  250g : 828.000

Jumbo 300g : 998.000

AUS
BLACK ANGUS

Rib Eye Steak
Thịt thăn vai bò Úc
Med  200g : 538.000

Big  250g : 638.000

Jumbo 400g : 978.000

Striploin Steak
Thịt thăn ngoại bò Úc 
Med  200g : 478.000

Big  250g : 578.000

Jumbo 400g : 898.000

Chuck Eye Steak
Nạc vai ngoại bò Mỹ

T-bone
Bò Mỹ chữ T 

450g : 880.000

Med  200g : 278.000

Big  250g : 328.000

Jumbo 400g : 488.000

USDA
PRIME

Rib Eye Steak
Thịt thăn vai bò Mỹ
Med  200g : 568.000

Big  250g : 688.000

Jumbo 400g : 998.000


