
Dinner set at SEASHACK   

 

MONDAY SET MENU 
 

 
HOUSE COBB SALAD                                                                                   
Char grilled chicken | smoked bacon | avocado | blue cheese | sweet corn | boiled egg | tomato | lettuce | 
house made lemon dressing 
Salad Gà nướng với trái Bơ ,Ngô ngọt , Phô Mai xanh của Pháp ,rau xanh 
 
OR 
SALT & PEPPER SQUID                                                                               
Fried squid rings, sweet chili mayo  
Mực chiên muối tiêu với sốt tương ớt 
 
 
BAKED FISH IN BANANA LEAVE                                                            
Marinated red snapper, Chili, ginger, onion, coriander, grilled rice  
Cá hồng nướng lá chuối, ớt, gừng, hành tây, rau ngò, cơm nướng 
  
OR 
YOUNG PORK RIBS                                                                                    
BBQ pork ribs, honey glaze, Phu Quoc pepper 
Sườn heo nướng mật ong, tiêu Phú Quôc 

 
BRULEE CHEESECAKE                                                                               
Mango and mint salsa, roasted macadamia  
Kem trứng phô mai bỏ lò đốt ,sốt xoài trộn,hạt mác ca 
 
OR 
SESONAL FRESH FRUIT SLICE 
Trái cây theo mùa 
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TUESDAY SET MENU 
 
GREEN PAPAYA SALAD                                                                             
Shrimp, carrot, long beans, peanut, tomato cherry 
Gỏi đu đủ ,tôm sú, cà rôt, đậu đũa, đậu phộng, cà chua 
 
OR 
PHU QUOC CHICKEN SALAD                                                                   
Shredded cabbages, onion, chili, Vietnamese mint, roasted peanut 
Gỏi gà Phú Quốc, cải bắp thái sợi, hành tây, ớt, rau húng, đậu phộng  
 
CHICKEN BURGER                                                                                                                         
Butterflied & chicken breast | streaky bacon | avocado | lettuce | tomato |red onion | chipotle creamy 
sauce & tomato chilli jam 
Bánh Mì kẹp thịt Gà với sốt kem ớt chipotle và mứt cà chua cay 
 
OR 
PHU QUOC CRAB NOODLE                                                                       
Wok-fried flower crabs, egg noodle, green chili sauce, laksa leaves, onion, chive.  
Ghẹ hoa xào mỳ trứng, sốt ớt xanh, hành tây, hẹ, rau răm. 
 
 
SELECTIONS HOMEMADE OMBRA GELATO 
Kem Ý tự chọn 
 
OR 
FLOURLESS BANANA CHOCOLATE CAKE                                         
Chocolate crèmeux, vanilla ice cream, toasted coconut 
Bánh Sô-cô-la chuối kèm kem vanilla, bánh quy dừa 
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 WEDNESDAY SET MENU 
 
TOM YAM KOONG                                                                                       
Thai spicy & sour broth, prawn, mushroom, cherry tomato, aromatic herbs     
Súp tôm chua cay kiểu Thái,nấm , cà chua,thảo mộc hương 
 
OR 
AVOCADO SALAD                                                                                     
Shrimp, arugula, cucumber, feta cheese, green leaves and balsamic dressing  
Xà-lách bơ, tôm, rau cải lông, dưa leo, phô mai tươi Hy Lạp, xà lách sốt dầu dấm đen 
 
KUNG BAO CHICKEN                                                                                  
Wok-fried chicken, bell pepper, onion, spring onion, cashew nut, chili flakes 
Gà xào, ớt chuông, hành tây, hành lá, hạt điều, ớt khô 
 
OR 
LONG BEACH BARRAMUNDI      
 Black bean rice / mix salad /teriyaki sauce  
Cá chẻm đại dương,cơm nếp cẩm ,sa lát trộn ,sốt tương nhậ 
 
SESONAL FRESH FRUIT SLICE 
Trái cây theo mùa 
 
OR 
SELECTIONS HOMEMADE OMBRA GELATO 
Kem Ý tự chọn 
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THURSDAY SET MENU 
 

PHU QUOC CHICKEN SALAD                                                                   
Shredded cabbages, onion, chili, Vietnamese mint, roasted peanut 
Gỏi gà Phú Quốc, cải bắp thái sợi, hành tây, ớt, rau húng, đậu phộng  
 
OR 
GREEN PAPAYA SALAD                                                                             
Shrimp, carrot, long beans, peanut, tomato cherry 
Gỏi đu đủ ,tôm sú, cà rôt, đậu đũa, đậu phộng, cà chua 
YOUNG PORK RIBS                                                                                    
BBQ pork ribs, honey glaze, Phu Quoc pepper 
Sườn heo nướng mật ong, tiêu Phú Quôc 
 
OR 
BAKED FISH IN BANANA LEAVE                                                            
Marinated red snapper, Chili, ginger, onion, coriander, grilled rice  
Cá hồng nướng lá chuối, ớt, gừng, hành tây, rau ngò, cơm nướng  
 
SMOKED CINNAMON INFUSED GRILLED PINEAPPL            
HONEYCOMB ICE CREAM | RASPBERRY DRIZZLE     
Trái dứa tươi nướng than hồng với kem mật ong sốt dâu rừng 
 
OR 
SESONAL FRESH FRUIT SLICE 
Trái cây theo mùa 
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FRIDAY SET MENU 
 
SALT & PEPPER SQUID                                                                               
Fried squid rings, sweet chili mayo  
Mực chiên muối tiêu với sốt tương ớt 
 
OR 
BEEF SALAD                                                                                                  
Beef tenderloin, watercress, bell pepper, onion, shallot, cashew nut, sesame rice cracker 
Sa lách bò ,cải xoong, ớt chuông, hành tây, hành tím, hạt điều, bánh tráng mè 
 
PAD THAI                                                                                                        
Rice noodle, shrimp, bean sprout, chive peanut 
Bánh phở khô xào kiểu Thái, tôm sú, giá sống, hẹ và đậu phộng 
 
OR 
YOUNG PORK RIBS                                                                                      
BBQ pork ribs, honey glaze, Phu Quoc pepper 
Sườn heo nướng mật ong, tiêu Phú Quôc 
 
SESONAL FRESH FRUIT SLICE 
Trái cây theo mùa 
 
OR 
SELECTIONS HOMEMADE OMBRA GELATO 
Kem Ý tự chọn 
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 SATURDAY SET MENU 
 
CHICKEN SATAY WITH PEANUT SAUCE                                                                                      
Chicken thigh marinate with aromatic herb sever with Peanut sauce  
Đùi gà ướp với thảo mộc hương dùng kèm sốt đậu phộng 
 
OR 
HOUSE COBB SALAD                                                                                 
Char grilled chicken | smoked bacon | avocado | blue cheese | sweet corn | boiled egg | tomato | lettuce | 
house made lemon dressing 
Salad Gà nướng với trái Bơ ,Ngô ngọt , Phô Mai xanh của Pháp ,rau xanh 
 
LONG BEACH BARRAMUNDI               
 Black bean rice / mix salad /teriyaki sauce  
Cá chẻm đại dương,cơm nếp cẩm ,sa lát trộn ,sốt tương nhật 
 
OR 
SMOKED PHILLY CHEESESTEAK                                                                                                                                                                                                                 
Thin sliced Angus Ribeye | Soft rolls/Baguette | Cheddar cheese | Smoked capsicum 
Bánh mì kẹp thịt Bò, Phô Mai Ý, Ớt chuông nướng với thảo mộc, Khoai tây chiên 
 
FLOURLESS BANANA CHOCOLATE CAKE                                           
Chocolate crèmeux, vanilla ice cream, toasted coconut 
Bánh Sô-cô-la chuối kèm kem vanilla, bánh quy dừa 
 
OR 
 
SESONAL FRESH FRUIT SLICE 
Trái cây theo mùa 
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 SUNDAY SET MENU 
 
LONG BEACH SEAFOOD CREAMY SOUP 
Phu quoc market seafood | potato | us celery | romantic herbs 
Súp kem vị hải sản phú quốc 
 
OR 
SALT & PEPPER SQUID                                                                               
Fried squid rings, sweet chili mayo  
Mực chiên muối tiêu với sốt tương ớt 
 
PHU QUOC MOUNTAIN CHICKEN                                                          
Rotisserie chicken, roasted vegetables  
Gà đồi Phú Quốc, rau củ nướng theo mùa  
 

OR 

PAD THAI                                                                                                        
Rice noodle, shrimp, bean sprout, chive peanut 
Bánh phở khô xào kiểu Thái, tôm sú, giá sống, hẹ và đậu phộng 
 

SELECTIONS HOMEMADE OMBRA GELATO 
Kem Ý tự chọn 
 
OR 
SMOKED PHILLY CHEESESTEAK                                                                                                                                                                                                                 
Thin sliced Angus Ribeye | Soft rolls/Baguette | Cheddar cheese | Smoked capsicum 
Bánh mì kẹp thịt Bò, Phô Mai Ý, Ớt chuông nướng với thảo mộc, Khoai tây chiên 

 

 

 

 


