
Vegetarian / Món chay                 Gluten free / Món kiêng bột mỳ                    angelina signature dish/Món đặc trưng của angelina                  Delight dish / Món tốt cho sức khỏe
Prices are subject to 5% service charge and 8% VAT. Please inform us if you have any food allergies. 

Giá chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 8% thuế GTGT. Vui lòng chia sẻ với chúng tôi nếu quý khách có dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào.

bar bites
Các món khai vị nhẹ

WINTER TRUFFLE THIN-CUT POTATO FRIES 
260,000

KHOAI TÂY CHIÊN VÀ NẤM TRUFFLE

FRESHLY SHUCKED FRENCH OYSTERS
420,000 (3pcs) / 810,000 (6pcs)

HÀU PHÁP TƯƠI

OVEN BAKED FRENCH OYSTERS
450,000 (3pcs) / 870,000 (6pcs)
Spanish chorizo - butter emulsion - chimi churri

HÀU PHÁP BỎ LÒ
xúc xích cay Tây Ban Nha - xốt bông vị bơ - xốt chimi churri

HALF-SHELL SCALLOP CEVICHE - 580,000 
wild caught North Atlantic sea scallop - Dalat tomato 
- avocado - passion fruit

GỎI SÒ ĐIỆP
sò điệp Bắc Đại Tây Dương - cà chua Đà Lạt - quả bơ - 
chanh leo

PAN SEARED CALAMARI - 540,000
chorizo - potatoes - olives

MỰC RÁN CHẢO 
xúc xích cay - khoai tây - ô liu

OSCIETRE PRESTIGE CAVIAR 30g - 3,000,000
caviar, served with condiments 

TRỨNG CÁ TẦM OSCIETRE THƯỢNG HẠNG 30G
trứng cá tầm phục vụ với đồ ăn kèm

BEEF CROQUETTES - 690,000
short ribs - mix lettuce - blue cheese sauce

BÁNH KHOAI TÂY NHÂN BÒ
thịt sườn bò - xà lách trộn - xốt phô mai xanh

SEASONAL FRUIT 
290,000 (small) / 480,000 (large)

ĐĨA HOA QUẢ THEO MÙA
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bar boards
Các món trên khay

MARCHAND CHEESE BOARD
450,000 (3pcs) / 650,000 (5pcs)
French artisanal cheeses, dried fruits and nuts

KHAY CÁC LOẠI PHÔ MAI MARCHAND
các loại phô mai Pháp với các đồ ăn kèm

CHARCUTERIE AND CHEESE SELECTION 
550,000 (small) / 950,000 (large)
Frère Marchand cheese selection with assortment of 
charcuterie and condiments

CÁC LOẠI XÚC XÍCH VÀ PHÔ MAI CHỌN LỌC
các loại phô mai Marchand với xúc xích và đồ ăn kèm

SCOTTISH SMOKED SALMON TOAST - 650,000
sour cream - dill pickled cucumber - Kaviari smoked 
mackerel egg

CÁ HỒI SCOTLAND HUN KHÓI VÀ BÁNH MÌ NƯỚNG
kem chua - dưa chuột muối thìa là - trứng cá thu Kaviari 
hun khói

SARDINE LA BELLE-ILOISE ‘SINCE 1932’    
420,000 (1pc) / 1,000,000 (3pcs)
lemon thyme and Timut pepper - red and green chili - 
tomato - lemon - extra virgin oil

CÁ MÒI LA BELLE-ILOISE “TỪ 1932”
xạ hương chanh và hạt tiêu Timut - ớt đỏ và ớt xanh - cà 
chua - chanh - dầu ô liu hảo hạng

JAMÓN IBÉRICO
390,000 (50gr) / 750,000 (100gr)
aged 24 months

JĂM BÔNG VAI IBERICO
làm khô 24 tháng

CRISPY IBÉRICO CIABATTA - 390,000
Ibérico ham shoulder - wild rocket - pesto 
mayonnaise

BÁNH MÌ CIABATTA GIÒN
giăm bông Iberico - xa lát rocket - xốt mayonnaise vị húng 
tỏi

SMOKED EEL BRUSCHETTA - 390,000
smoked mackerel caviar - pickled cucumbers - 
steamed potatoes - whole grain mustard sauce

LƯƠN BRUSCHETTA HUN KHÓI
trứng cá thu hun khói - dưa chuột muối - khoai tây hấp - 
xốt mù tạt nguyên hạt

BLACK ANGUS BEEF TENDERLOIN TARTARE  
525,000
gluten free bread - quail egg -  cream cheese sauce

GỎI THĂN NÕN BÒ BLACK ANGUS
bánh mì không gluten - trứng cút - xốt kem phô mai
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starters
Các món khai vị 

ASPARAGUS AND SUMMER BLACK TRUFFLE SOUP 
450,000 
asparagus - slow cooked egg - French summer black 
truffle

XÚP MĂNG TÂY VÀ NẤM TRUFFLE MÙA HẠ
măng tây - trứng om - nấm truffle mùa hạ Pháp

CHILLED SPANISH TOMATO SOUP - 390,000
Dalat ripen tomatoes - almond slivers - quail eggs 

Iberico ham

XÚP CÀ CHUA TÂY BAN NHA LẠNH
cà chua Đà Lạt chín - hạnh nhân - trứng cút - giăm bông 
Iberico 

CANADIAN LOBSTER AND ALASKAN KING CRAB 
SALAD - 990,000
avocado - potato - citrus dressing

XA LÁT TÔM HÙM CANADA VÀ CUA HOÀNG ĐẾ ALASKA 
quả bơ - khoai tây - xốt hoa quả họ cam

HIRAMASA KINGFISH TIRADITO - 750,000
orange - fennel - chili - coriander

GỎI CÁ SỐNG HIRAMASA
cam - củ thì là - ớt - rau mùi

PAN-SEARED FOIE GRAS 
480,000 (60gr) / 950,000 (120g)
mango chutney - arugula - artisan bread

GAN BÉO RÁN CHẢO
mứt xoài - rau rocket - bánh mỳ 

AUSTRALIAN BONE MARROW - 450,000
onion chutney - caper gremolata - artisanal 
bread

TỦY BÒ ÚC
mứt hành - nụ bạch hoa trộn kiểu gremolata - bánh 
mì

ANGELINA BEEF CARPACCIO - 580,000  
Burrata cheese - truffle aioli - capers - semi 
dried tomatoes - wild rocket

GỎI THỊT BÒ CẮT LÁT MỎNG ANGELINA
phô mai Burrata - xốt aioli vị nấm củ truffle - nụ 
bạch hoa - cà chua khô se - xa lát rocket

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật
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from the garden
Các món rau 

GOAT CHEESE AND BEET SALAD - 365,000
roasted beetroot - Australian goat cheese - candied 
walnuts - apple bourbon honey dressing

XA LÁT CỦ CẢI ĐỎ VÀ PHÔ MAI DÊ
củ cải đỏ bỏ lò - phô mai dê - hạt hồ đào - xốt táo va ni và 
mật ong

ANGELINA CAESAR - 365,000 
romaine leaves - Parmesan - fried onion rings - 
artisanal bread croutons

XA LÁT CAESAR CỦA ANGELINA
xa lát Romaine - phô mai Parmesan bào - hành tây rán - 
bánh mì giòn
Add roasted chicken - 525,000
Với gà quay 

WILD ROCKET SALAD - 365,000
avocado - warm vegetables - Parmesan - vanilla 

dressing

XA LÁT ROCKET
quả bơ - rau - phô mai Parmesan - dầu dấm vị vanila

GREEN ORZO - 390,000
Dalat vegetables - Parmesan cheese - pesto

NUI ORZO
rau Đà Lạt - phô mai Parmesan  - xốt pesto

SUMMER TRUFFLE SPAETZLE  - 425,000
summer truffle - organic mushroom - Parmigiano 
Reggiano cheese

MÌ SPAETZLE VỊ NẤM CỦ TRUFFLE 
nấm củ truffle mùa hạ -  nấm hữu cơ - phô mai 
Parmigiano Reggiano

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật
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roasted or braised
Các món quay hoặc om

HALIBUT - 1,250,000
warm tomato salad - green peas - olives

CÁ CHIM LỚN 
xa lát cà chua ấm - đậu hà lan - ô liu

PAN ROASTED ARTIC SNOW FISH - 1,400,000
orzo - pickles vegetables - red wine jus

CÁ TUYẾT BẮC CỰC RÁN CHẢO
mỳ orzo - rau củ muối - xốt vang đỏ

SEARED SCOTTISH SALMON  - 990,000                                                                                                             
pepperoncino linguine pasta - Alaskan king crab  
Lobster sauce 

CÁ HỒI SCOTLAND ÁP CHẢO
mỳ ý sợi dẹt - cua hoàng đế Alaska -  xốt tôm hùm

WHOLE CANADIAN LIVE LOBSTER 
500G - 1,800,000
roasted lobster - parsley and garlic butter - organic 
Dalat vegetables

TÔM HÙM CANADA NGUYÊN CON
tôm hùm nướng - mùi tây và bơ tỏi - rau Đà Lạt hữu cơ

12 HOUR WAGYU BEEF SHORT RIB - 990,000
black summer truffles - buttery mashed potatoes - 
glazed carrots - Bordeaux red wine sauce

SƯỜN BÒ WAGYU NẤU CHẬM 12 GIỜ
nấm trufle mùa hạ - khoai tây nghiền bơ - cà rốt - xốt rượu 
vang Bordeaux  

NEW ZEALAND LAMB RACK - 1,250,000
Pimento crust - artichoke - fava beans - red wine jus
SƯỜN CỪU NEW ZEALAND
phô mai Pimento - atiso - đậu dẹt fava - xốt vang đỏ

AUSTRALIAN WAGYU BEEF TENDERLOIN 
MB6+ 250g - 1,900,000
sautéed potatoes - garden Dalat vegetables - black 
pepper sauce

THĂN NÕN BÒ WAGYU ÚC MB6 + 250G   
khoai tây xào - rau Đà Lạt - xốt tiêu đen

ANGELINA WAGYU BURGER - 690,000
Australian Wagyu flank steak - farm aged cheddar -  
tomatoes - red onion chutney - smoked bacon  

BURGER BÒ WAGYU ANGELINA
thăn nạm bò Wagyu Úc - phô mai Cheddar - cà chua - mứt 
hành tây tím - ba chỉ xông khói

IBÉRICO PORK CHOP  - 650,000 
Spätzle - Granny Smith apple - Phu Quoc black 
pepper sauce 

THỊT HEO IBERICO 
mì trứng thủ công Spätzle - táo Granny Smith - xốt tiêu 
đen Phú Quốc

PAN ROASTED FRENCH BABY CHICKEN 
500g - 650,000
yellow chicken - lemon and garlic marinade - baby 
potatoes - green beans

GÀ BABY PHÁP QUAY 
gà non - ướp chanh và tỏi - khoai tây non - đậu cô ve 
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share it
Các món ăn chung nhau 

FISHERMAN’S POT - 1,100,000
Halibut - salmon - tiger prawns - clam - scallop - 
crabmeat - asparagus - tomato sauce - garlic toast

HẢI SẢN NẤU 
cá chim - cá hồi - tôm sú - ngao - sò điệp - thịt cua - măng 
tây - xốt cà chua - bánh nướng tỏi

WHOLE FRENCH ROASTED CHICKEN 
1.3kg - 990,000
Himalayan salt - Phu Quoc pepper

GÀ PHÁP QUAY NGUYÊN CON 1.3kg
muối Himalaya - hạt tiêu Phú Quốc

BLACK ANGUS LADY TOMAHAWK 
MB2 + 1.2KG - 2,850,000
grilled Australian grass fed beef prime rib on the 
bone

THĂN BÒ BLACK ANGUS LIỀN XƯƠNG TOMAHAWK 
MB2 + 1.2KG    
thăn bò Úc ăn cỏ liền xương quay

AUSTRALIAN WAGYU BEEF TOMAHAWK 
MB4-5+ 1.5kg - 4,300,000
oven roasted Australian Wagyu on the bone, finished 
in Applewood smoke 

THĂN BÒ WAGYU ÚC LIỀN XƯƠNG TOMAHAWK 
MB4-5 + 1.5KG
thăn bò wagyu Úc liền xương quay và hun khói nhẹ               

SIDE DISHES - 200,000
Các món ăn kèm

SAUTÉED MUSHROOMS

NẤM XÀO 

HEIRLOOM VEGETABLES

RAU NON XÀO

SKINNY FRIES 

KHOAI TÂY SỢI NHỎ CHIÊN

MASHED POTATOES

KHOAI TÂY NGHIỀN

HALF AVOCADO

MỘT NỬA QUẢ BƠ

SAUTÉED ASPARAGUS 

MĂNG TÂY XÀO

SAUCES
Các loại xốt

BÉARNAISE   

XỐT BƠ TRỨNG

ROSEMARY

XỐT LÁ HƯƠNG THẢO 

RED WINE SAUCE 

XỐT RƯỢU VANG ĐỎ

BLACK PEPPER SAUCE

XỐT TIÊU ĐEN   

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật
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sweet dreams
Các món tráng miệng

ANGELINA CIGAR - 300,000
diplomat mousse - dark chocolate - vanilla ice cream

XÌ GÀ ANGELINA
kem nổi - sô cô la đen - kem va ni 

HAZELNUT CHOUX - 300,000  
hazelnut Chiboust - salted caramel ice cream - warm 
chocolate sauce

BÁNH SU HẠT PHỈ
kem Chiboust hạt phỉ - kem caramen mặn - xốt sô cô la ấm

SEASONAL FRUIT  
290,000 (small) / 480,000 (large)

ĐĨA HOA QUẢ TƯƠI 
hoa quả theo mùa 

BANOFFEE TARTLET - 325,000
crispy pecans - grated dark chocolate - cinnamon 
whipping cream

BÁNH KEM CHUỐI 
hạt hồ đào giòn - sô cô la đắng bào - kem đánh bông vị quế 

ANGELINA-MADE SHERBET
100,000 (1 scoop) / 250,000 (3 scoops)
strawberry and mint - blood orange - peach - rose and 
lychee - blackcurrant - green apple

KEM THANH CÁC VỊ CỦA ANGELINA  
kem thanh vị dâu tây và bạc hà - cam đỏ - đào - hoa hồng 
và vải - lý chua đen - táo xanh

ANGELINA-MADE ICE CREAM 
100,000 (1 scoop) / 250,000 (3 scoops)
coconut and coffee - salted caramel - young rice
banana and honey - vanilla and cinnamon

KEM CÁC VỊ CỦA ANGELINA 
kem dừa và cà phê - kem caramen mặn - kem cốm - kem 
chuối và mật ong - kem vani và quế

SMASHED VALRHONA CHOCOLATE - 300,000
chocolate mousse - lamington - passionfruit

BÁNH SÔ CÔ LA VALRHONA
mousse sô cô la - bánh lamington - chanh leo

Fargreen is the leader in Vietnam’s green food movement, their sustainable premium products are 100% natural, without any chemical fertilizers and pesticides. 
Tại Việt Nam, Fargreen là đơn vị tiên phong, hướng tới thực phẩm xanh, sạch, với sản phẩm hảo hạng hoàn toàn tự nhiên, không chất tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật


