
Được miễn phí một phần thức uống tự chọn trừ rượu mạnh, rượu vang.
Included drinks except spirits, wine

강한 술과 포도주 제외하고 한 가지의 자유선택 음료로 무료 

COMBO ĂN TRƯA 
HOẶC ĂN TỐI ĐẶC BIỆT

Đồng giá với chỉ : 219.000 vnd
동가격: 219.000 동

219.000 VND



Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT | All prices are inclusive of 5% service charge & 10%  VAT
위에 가격은 봉사료 5 % 와 부가가치세 10 %이 포함됩니다 

Gà chiên giòn                              
    
với sốt xì dầu nhật phục vụ 
với cơm trắng

Chicken terayaki                           
    
with onion, leek, terayaki 
sauce served steam rice

치킨 데리야끼   

흰밥을 서비스하기 위한 

일본 간장 소스       

Mỳ xào “Triều Châu”                              
    
chiên mì với cải thìa, giá 
đậu, xúc xích Trung Quốc, 
tôm, sò và trứng

Tewchow Noodle                        
    
wok-fried �lat noodle with 
bak choy, bean sprouts, 
chinese sausage, prawns, 
clams and egg

튀김국수"조주”

복쵸이와튀긴국수,콩나물, 
중국소시지, 새우, 조개, 
계란

1

2
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Bánh Xèo                             

với tôm, thịt lợn, giá đỗ ăn 
với nước mắm, đậu phộng, 
nước sốt và salad hoa quả. 

“Banh Xeo”                        
    
Vietnamese pan cake with shrimps, 
pork, bean sprouts served with �ish 
sauce, warm peanut. Sauce and a 
star-fruit salad

Cơm chiên bò 

với dưa cải                             

Beef fried rice                   
    
with salted long cabbage    

튀김국수"조주”

새우,돼지고기,강장과콩나
무,두부과같이베트남반쎄
오. 소스와과일샐러드

베트남식 김지 쇠고기 
볶음밥

3

4





Gỏi cuốn tươi                              
    
tôm luộc, thịt heo băm nhỏ, 
hạt vừng và các loại thảo 
mộc địa phương được bọc 
trong bánh tráng. Ăn kèm 
với nước mắm và dưa chua 
bắp cải

Fresh Spring Rolls                          
    
poached shrimps, shredded 
pork , sesame seeds and 
local herbs wrapped in 
fresh rice paper.
Served with �ish sauce and 
cabbage pickles

신선한스프링롤

삶은 새우, 다진 되지고기, 
참깨, 반장에 싸개 양초의 
여러가지. 소스와 양배추 
피클, 강장 과같이 식 
사한다 

Xà lách cá ngừ kiểu Pháp                            

cá ngừ, rau diếp, cà chua, 
đậu xanh, trứng luộc, khoai 
tây, ô liu đen và nước chấm 
xa lách

Salad Nicoise                         

tuna, lettuce, tomato, green 
beans, boiled egg, potato, 
black olives & salad 
dressing

니코샐러드 

차치, 양상추, 토마토, 
녹색콩, 삶은계란, 감자, 
블랙올라브, 샐러드소스

Tôm sú Nhật Bản                          

tôm chiên, mực, cà rốt, cà 
tím, hành tây, rau muống 
ăn kèm với nước tương 
wasabi

Tempura                        

deep fried prawns, squid 
rings, carrot, eggplant, 
onion, water spinach 
served with soya wasabi 
sauce

일분식튀긴새우   

튀긴새우, 오징어, 당근, 
양파, 야채, 
바사비강장과같이식사한
다

Hải sản om thố đất                         

dùng kèm với cơm trắng

Braised Seafood                 

with prawn, spuid, mushroom, 
pok choy, carot, baby corn, 
tofu served steam rice

흙 냄비에서 조리한 해산물                       

흰밥을 서비스하기 위한 
새우,오징어,버섯,복쵸이,당
근,옥수수,땅콩

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT | All prices are inclusive of 5% service charge & 10%  VAT
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5

Vịt quay Bắc Kinh 
 
dùng kèm với cơm trắng

 Roasted duck Bac King style                        
    
with hoisin, charsiu, shalot,
garlic served steam rice

북경스타일 구운 오리
       
흰밥을 서비스하기 위한 
해선장,고운 고기, 보라색 
양파,마늘

Súp tôm sú Kiểu Thái 
 
tôm, cà chua, hành tây, sả, 
nấm rơm, ớt, rau thơm

 Tom Yum Soup    
    
shrimp, tomato, onion,
lemongrass, straw mushroom, 
chilli, herbs

태국식새우수프     
       
새우, 토마토, 양파, 
레몬그라스, 버섯, 고추, 
허부(야채)

9
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레몬 소다 닭다리 구이 
(감자튀김과 함께)

Đùi gà nướng soda chanh                           
    

ăn với khoai tây chiên

Grilled chicken legs with 
lemon soda                           

served with French fries

11
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Ba chỉ rang cháy cạnh

dùng kèm với cơm trắng
 

Stauteed pork belly 
    
with spring onion, shalot 
served steam rice

볶음 삼겹살        
       
흰밥을 서비스하기 위한 
파,보라색 양파

14

Miến xào cua
 

Sauteed vermicelli crab
    
vermicili, mushroom, spring 
onion, crab

게와 볶은 당면  
       
국수,버섯,양파,게

12

Bò xào với sốt tiêu xanh                             
    
phục vụ với cơm trắng

Sauteed beef tenderloin 
                         
with green pepper, ginger 
chop, spring onion, oyter 
sauce served steam rice

흰밥과 함께 먹은 풋고추 
소스와 퇴긴 쇠고기  

15
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Thịt heo luộc cuốn bánh tráng                             
    

Traditional Steamed pork  
wrapped rice paper with 
mix vietnamese garden 
green salad server with  
seasoning sauce

라이스페이퍼에 감고 삶은 
돼지고기

16

17 Tôm nướng phô mai với 
bánh mì

Grilled prawn cheese crust 
                           
with mozzarella cheese,
capsicum, bread

빵과 치즈 구운 새우

18 Đùi gà đút lò Roasted chicken leg with 
red wine sauce   
server stuffed tomato and 
vegetables

오븐 구이 닭다리 

19 Sườn heo xào chua ngọt

dùng kèm với cơm trắng

Sauteed pork rib with 
sweet and sour sauce  
with capsicum,
cucumber, pineapple 
served steam rice

Mực chiên mắm

dùng kèm với cơm trắng

Pan fried Squid with �ish 
sauce 
served
 with steamed rice

Sườn heo nướng sốt cam

dùng kèm với khoai tây chiên

Grilled pork ribs  with orange 
sauce served
with French fries

흰밥과 함께 먹은 
새콤달콤한 튀긴 돼지 
갈비 

쌀밥 간장 오징어 튀김

오렌지 소스 돼지갈비 
(감자튀김과 함께)

후추 소스 미국산 소고기 
갈비 구이 (쌀밥 제공)

해산물 소바 볶음면 

쌀밥이랑 매운 닭 볶음

20

21

Sườn bò Mỹ nướng 
sốt tiêu xanh
dùng kèm với cơm trắng

Grilled American beef  Te
nderloin with green pepper sauce 
served with steamed rice 

Mỳ Soba xào hải sản Stir-fried Soba noodles with seafood

22

Gà xào cay 
dùng kèm với cơm trắng

Spicy stir-fried chicken
served with steamed rice 

23

24



Tôm sú cuộn thịt ba rọi 
nướng                            
ăn kèm với rau củ quả

Grilled wraped King Prawn 
roll grilled bacon                          
served with vegetables

25

Mực nướng sốt Hoàng Gia                            
ăn kèm với cơm trắng

Grilled squid with royal sauce 
served with steamed rice

26

Tôm sú nướng xả                           Grilled King prawn                           
with  lemongrass

27

새우.삼겹살 보쌈 구이 
(야채 제공)

오징어 소스 구이 (쌀밥과 
함께)

레몬 그라스 새우 구이
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 Sandwich  bò                               
    
với rau củ

Steak Sandwich  

US beef, lettuce, bacon, 
tomato, cucumber, 
mayonnaise

28
야채와 소고기 샌드위치
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Sandwich gà                             
    
với rau củ

Chicken Sandwich                      
    
chicken breast, tomato, 
cucumber, lettuce, mayonnaise

29
야채와 닭고기 샌드위치



Thăn heo tẩm bột chiên giòn  

ăn kèm với xúc xích và khoai 
tây

Pork Escalope

Pan fried thinly sliced pork 
marinated egg, bread cumble 
served with potao guylas and 
sausage

30
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돈까스 및 소시지와 
감자



 Cá biển phi lê chiên bơ 

với rau muống đà lạt
   

Pan Fried Fish Fillet of the day      
    
Served with butter DaLat 
water spinach and white wine 
saucerice

31
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생선 필렛 버터 튀김 
및 시금치



Mỳ Ý  cá ngừ 
ngâm dầu và sốt cà  
 

Tuna Fettuccine
tuna, tomato sauce, white 
wine, celery leaf, parmesan 
cheese

32
오일과 토마토 소스 
참치 스파게티



 Mỳ xoắn xào kiểu Ý  Fusilli carbonara
ham, bacon, mushroom,
parmesan cheese, heavy cream

33
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이탈리아식 면 볶음



Pizza mang hương vị 
Phở Bò   

Beef Pho PIZZA 

with beef, soya sauce, chilli,
mix salad

34

PIZZA mang hương vị 
mỳ quảng Gà

Quang Chicken PIZZA

with chicken, sallot,
turmeric, mix salad

35
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소고기 국수향 피자

닭고기 
국수향 피자



Bánh pizza thịt nguội Ham Pizza                                          

accompanied with pineapple, 
corn kernel and mozzarella 
cheese

36
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햄 피자



Sandwich rau củ quả 
  

Vegetarian Sandwich 

grilled onion, zucchini, bell 
pepper, egg plant, mayonnaise

37
야채 샌드위치
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Mỳ Ý sốt cà với fomai Spaghetti Arrabbata 

with tomato sauce,
parmesan cheese, garlic, 
red chilli

38
치즈와 토마토 소스 
스파게티

Thực đơn dành cho người ăn kiêng và ăn chay
Diet and vegetarian cuisine 

채식하고 다이어트하는 분에게 메뉴
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Nấm tươi ôm thố đất 

với rau củ

Sauteed fresh mushroom 

in clay pot with vegetables

39
야채와 함께 흙으로 만든 
남비로 끓이는 신선한 버섯



Enchanted with Elegance! 

03 Nguyen Van Linh St., Hai Chau Dist., Danang City, Vietnam
+84 236.3525.967 - 3525.969 | www.vandahotel.vn | info@vandahotel.vn 


