SET MENU - THỰC ĐƠN HAI MÓN

SET MENU - THỰC ĐƠN BA MÓN

VND 1,199,000* PER PERSON / KHÁCH

VND 1,499,000* PER PERSON / KHÁCH

DEGUSTATION MENU
THỰC ĐƠN ĐẶC BIỆT
VND 1,990,000* PER PERSON / KHÁCH

OPTION 1 - LỰA CHỌN 1
STARTER
PHU QUOC LOBSTER SALAD
Avocado, mango, green leaves, balsamic vinegar
Xà lách tôm hùm, xoài, trái bơ và giấm đen
MAIN COURSE
DRY AGED DUCK BREAST
Pan-seared dry aged duck breast, parsnip purée, fig, carrot, blackberry gel,
rhubarb sauce, pistachio crumble
Ức vịt áp chảo, củ cải vàng nghiền, trái sung, trái mâm xôi,
sốt đại hoàng và bột hạt dẻ giòn

OPTION 2 - LỰA CHỌN 2
MAIN COURSE
MISO GLAZED BARRAMUNDI
Barramundi, grilled asparagus, carrot, leek, micro herbs, nori
Cá chẽm, măng tây, cà rốt, tỏi tây và rong biển khô
DESSERT
BANOFFEE CHEESECAKE JAR (COLD BASE)
Toffee cashew nut, Greek yoghurt, oatmeal graham crackers
Bánh phô mai sữa chua ngũ cốc kèm sốt hạt điều

STARTER
SEARED HOKKAIDO SCALLOP
Pineapple sorbet, micro herbs, pina colada sauce
Kem vị dứa (thơm), sốt rượu rum vị dừa sáp Trà Vinh, rau mầm

STARTER
LOBSTER SALAD
Avocado, mango, fennel seeds, balsamic vinegar
Xà lách tôm hùm, xoài, trái bơ, xà lách và giấm đen

MAIN COURSE
AUSTRALIAN WAGYU RIB EYE (9+ MARBLING)
Marinated lemongrass, Vietnamese spices,
Phu Quoc peppercorn sauce, scorched fried rice
Thịt bò Wagyu Úc thượng hạng, tẩm ướp với gia vị Việt Nam,
sốt tiêu Phú Quốc với sả, cơm chiên giòn

SLIPPER LOBSTER CONSOMMÉ
Phu Quoc Slipper lobster, Tram mushroom, carrot, broccoli
Súp ôm mũ ni Phú Quốc, nấm tràm, cà rốt, bông cải xanh

OR
CHARGRILLED GROUPER WITH GREEN CHILI SAUCE
Sweetcorn with butter and dried shrimp
Cá mú nướng muối ớt xanh, bắp ngọt xào bơ và tôm khô
DESSERT
BITTERSWEET CHOCOLATE CREMEUX
Infused ginger chocolate, coconut soil, passion fruit jelly
Bánh sôcôla mềm vị ngọt đắng kèm sốt chanh dây, bánh quy dừa vụn

MAIN COURSE
SEARED HOKKAIDO SCALLOP
Black rice, ginger soy sauce, corn chips
Sò điệp Hokkaido áp chảo Cơm nếp cẩm, sốt xì dầu gừng, bắp chiên giòn
SURF & TURF
Omaha grain fed rib eye steak, wellington scallop, braised leek,
shallot tarte tatin, green peas purée, beef jus
Thịt bò Úc thượng hạng & sò điệp nhật, hành boa rô hầm,
hành tây, đậu hà lan nghiền, sốt bò
DESSERT
FLAMBÉ CRÈME BRULEE
Sim sorbet, compressed peppercorn pineapple, baby stone fruits
Kem cháy vani ăn kèm kem đá quả sim,dứa sấy tiêu giòn,
trái cây khô hỗn hợp

Giá được tính bằng VND’000 và chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế • Vì khu nghỉ dưỡng nằm trên đảo nên môt số món sẽ không có sẵn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thay thế bằng những món tương tự với chất lượng tốt nhất
Prices are quoted in VND’000 and are subject to 5% service charge and 10% tax • Due to our island location, certain items may not always be available. However we do our best to offer best quality replacements.

