
Prices are inclusive of 5% service charge and 10% tax 
Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

NEW YEAR MENU

LAVA rustic style tiger bread
Bánh mì LAVA

AMUSE BOUCHE - FOIE GRASS TERRINE
Sourdough, sim and chestnut jam, caramelized fresh figs and micro herbs

Pate gan ngỗng Pháp, bánh mì chua, mứt sim hạt dẻ, trái sung cháy cạnh, cải mầm

STARTER

Riondo | Bruit | Italy
HOKKAIDO SCALLOPS

Pan-seared Hokkaido scallops, matcha muffin, lychee mustard, sốt rhubarb
Sò điệp Nhật áp chảo, bánh matcha, trái vải với mù tạt, sốt đại hoàng

Chardonnay | Beringer | California 
HAM NINH SLIPPER LOSTER

With razor clam and sea urchin bisque soup
Tôm mũ ni Hàm Ninh, ốc móng tay, súp kem nhum dùng kèm bánh mì nướng giòn 

MAIN COURSE 

Sauvignon Blanc | KONO | New Zealand 
WOOD GRILLED BLACK COD

Chili & strawberry jam, carrot confit, smoked tomato beurre blanc
Cá tuyết, mứt ớt và dâu tươi, cà rốt, sốt cà chua nướng kiểu Pháp

Cabernet Sauvignon | Errazuriz Estate Series | Chile
WAGYU BEEF TENDERLOIN ROSSINI

Foie gras, Jerusalem artichokes, asparagus, squash, black garlic sauce
Bò Wagyu thượng hạng, gan ngỗng Pháp, củ arti sô, măng tây, bí ngòi, sốt tỏi đen

DESSERT 

Mas Amiel “Cuvée Special” | 10 Ans d’Âge | Maury 
STRAWBERRY AND CHAMPAGNE CHEESECAKE

Strawberry jelly, coconut meringue, roasted caramel nut, sour cream
Bánh phô mai sôcôla rượu dâu

Thạch dâu tây, kẹo dừa, các loại hat, kem chua  

VND 2,700,000 

WINE PACKAGE: VND 1,050,000
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