Reflections
Thực đơn ở Pool / Pool Side Dining
Light & Healthy
Gỏi Cuốn
Tôm, thịt heo xíu, rau mùi
Fresh Summer Rolls
Healthy Vietnamese rolls filled with cooked
shrimp,pork xasiu, fresh herbs and vegetables.

150.000

Xà Lách Hải Sản Hội An
Tôm, mực và cá, cà chua, cà rốt, hành tây,
nấm mèo, rau thơm.
Hoi An Seafood Vermicelli Salad
A delicious tangle of prawns, calamari and
fish with tomatoes, vegetables and wood ear
mushroom balanced with fresh mint and a
light dressing.

170.000

Xà Lách Bò
Thịt bò, rau thơm, gừng, dưa leo, hành lá,
cà chua, đậu phụng, xốt me
Beef Salad
Tender marinated beef strips with mint
ginger, vegetables and roasted peanuts
leaves, dressed in tamarind sauce.

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT and 5% phí phục vụ.

160.000

All prices are in Vietnam Dong and subject to 10% Government VAT and 5% Service Charge.

Xà Lách Caesar Với Gà Nướng
Xà lách romaine, xốt Caesar, thịt ba rọi xông khói,
bánh mỳ và phô mai parmesan.
(xà lách Caesar không có thịt gà 95.000)
Chicken Caesar Salad
Crisp Romaine lettuce bound in our homemade Caesar
dressing, topped with crisp bacon, garlic croutons
and parmesan shavings.
(Caesar Salad without chicken 95.000)

165.000

Xà lách Reflection
Rau củ, bắp, cà rốt, cải trắng, giá, cà chua, olive đen,
hoa chuối, hạt bí và mè. Chọn: xốt Pháp hoặc Ý
The Reflections Salad
A healthy mix of salad & vegetable greens, whole corn,
baby corn, carrots, cabbage, bean sprouts, cherry tomatoes,
black olives, banana flower, pumpkin & sesame seeds.
Choice of French, Italian or mustard dressing.

145.000

Tasty Bites
Chả Giò Việt Nam
Thịt heo, tôm xay nhuyễn, nấm mèo, miến, môn cuộn
trong bánh tráng gạo
Vietnamese Crispy Spring Rolls
Minced pork, shrimp, wood ear mushrooms,
vermicelli and taro wrapped in rice pancakes.

150.000

Thịt Vịt Cuộn
Thịt vịt, hành lá, hành tây, cà rốt, nấm
Duck Rolls
Crispy spring rolls with minced duck, spring onions,
onions, carrots and mushrooms.

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT and 5% phí phục vụ.

155.000

All prices are in Vietnam Dong and subject to 10% Government VAT and 5% Service Charge.

Thịt Xiên Nướng(6 pcs)
Bạn chọn: gà, heo hoặc mực ăn cùng xốt sa tế và dưa
leo dầm giấm
Satay Skewers (6pcs)
Your choice of chicken, pork or calamari. Served with
satay sauce and cucumber.

145.000

Tôm Chiên Xù
Tôm chiên với bột bánh mì ăn cùng xốt wasabi
mayonnaise và xốt ebi katsu
Butterfly Prawns
Delicious deep fried prawns in panko breadcrumbs
Served with wasabi mayonnaise and Ebi Katsu.

160.000

Khai Vị Việt Nam
Tôm chiên giòn, bò cuốn lá lốt nướng và gỏi cuốn tươi
Vietnamese Tasting
Butterfly Prawns, five-spice grilled minced beef
wrapped in vine leaf and fresh summer rolls.

165.000

Pizza
Pizza Margarita
Pizza mỏng với xốt cà chua, cà chua khô
Pizza Margarita
160.000
Thin pan pizza with Roma tomato and fresh torn basil leaves.

Pizza Thịt Nguội Proscuutto
Pizza mỏng với phô mai mozzarella và thịt nguội Prosciutto
Pizza Prosciutto
Thin pan pizza with fresh buffalo mozzarella cheese and
Prosciutto ham.

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT and 5% phí phục vụ.

290.000

All prices are in Vietnam Dong and subject to 10% Government VAT and 5% Service Charge.

Everybody’s Favorites
Bánh Mì Hổn Hợp
Thịt gà, thịt ba rọi, thịt nguội, trứng, xà lách, cà chua
dưa leo và khoai tây chiên
Club Sandwich
Chicken, bacon, egg, lettuce, tomatoes and fries

190.000

Thịt Gà Xào Sả Cuộn
Thịt gà, cà chua khô, dưa leo, ớt, rau mùi và khoai tây chiên
Chicken and Lemongrass Wrap
Tender chicken, sundried tomatoes, cucumber, mild
chilli and fresh Hoi An herbs. Served with fries.

150.000

Cá Và Khoai Tây Chiên
Cá hồng chiên với tỏi, ăn cùng xốt mayonnaise
chanh và khoai tây chiên
Fish and Chips
Fresh local red snapper with garlic and lime mayonnaise.
Served with fries.

200.000

Bánh Mỳ Burger Kẹp Thịt Bò
Thịt bò nướng, xà lách, cà chua, dưa leovà khoai tây chiên
Beef Burger
Handmade prime beef patty on toasted Kaiser roll
with lettuce, tomato and cucumber. Served with fries.
Burger additions: cheddar cheese, bacon or egg.

Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT and 5% phí phục vụ.

260.000

All prices are in Vietnam Dong and subject to 10% Government VAT and 5% Service Charge.

Sweet Sensations
Bánh Chuối Chiên
Phục vụ với kem vani
Banana Fritters
135.000
Flamed with rum and served with delicious vanilla ice cream.

Kẹo Dẻo Và Kem
Kem va ni, kem sô cô la, xốt sô cô la và đậu phụng
Hot Marshmallow Fudge Sundae
Vanilla and chocolate ice cream topped with hot chocolate
sauce and peanut nuts.

135.000

Trái Cây Tươi
Fresh Fruit Platter

Trà Buổi Chiều Cho 2 Người
Afternoon Tea For Two

150.000

460.000

Hằng ngày từ 2 đến 5 giờ chiều
Bao gồm: gỏi cuốn, bánh mì kẹp cá hồi, bánh mì cuộn gà,
bánh ngọt, bánh lá dứa bánh trái cây, dâu tươi phủ sôcôla,
bánh scones nhỏ, bánh sôcôla éclairs, trà & café tùy chọn
theo sở thích
Daily from 2:00pm to 5:00pm.
Includes fresh summer rolls, salmon sandwich,
chicken lemongrass wrap, padan cupcakes, fruit tarts,
mini scones, chocolate éclairs and a selection of tea
and coffee.

Vui lòng chờ 20 phút để chuẩn bị thức ăn.

Please allow a minimum of 20 minutes preparation time.
Giá chưa bao gồm 10% Thuế VAT and 5% phí phục vụ.

All prices are in Vietnam Dong and subject to 10% Government VAT and 5% Service Charge.

