MENU
KHAI VỊ
APITIZER

Đu đủ chua ngọt

15.000vnd

Đậu phộng rang

19.000vnd

Cải mầm trứng

39.000vnd

Cải mầm cá mồi

59.000vnd

Càng cua trứng

59.000vnd

Càng cua cá mồi

69.000vnd

Càng cua bò tái

109.000vnd

Gỏi củ hủ dừa tai heo

109.000vnd

Cải mầm bò tái

109.000vnd

Gỏi bò rau muống

109.000vnd

Gỏi đu đủ gan bò

109.000vnd

Gỏi bò quê hương

159.000vnd

Chả giò hải sản

119.000vnd

Mẹt

159.000vnd

Gỏi hoa chuối cá lóc

169.000vnd

Gỏi ổi Riverside

179.000vnd

Pickled papaya
Crispy peanut

Sprouts salad with boiled egg
Sprouts salad with sardine ﬁsh
Pepper elder salad with egg
Pepper elder salad with sardine ﬁsh
Pepper elder salad with beef
Heart of palm salad with pork ears
Sprouts salad with beef
Morning glory salad with beef
Papaya salad with beef liver
Mango salad with beef
Seafood sring roll
Hand roll platte
Banana blossom salad
Riverside guava salad

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
CÁC MÓN CÁ
FISH

Cá trứng nướng mội

79.000vnd

Cá trứng nướng muối ớt

79.000vnd

Cá trứng chiên giòn

79.000vnd

Cá kèo nướng muối ớt

99.000vnd

Cá kèo chiên giòn

99.000vnd

Grilled egg ﬁsh

Salted spicy grilled egg ﬁsh
Deep fried egg ﬁsh

Salted spicy grilled goby
Deep fried goby

Cá lóc hấp bầu

149.000vnd

Cá saba nướng giấy bạc

149.000vnd

Cá lóc nướng, rau sống

169.000vnd

Cá điêu hồng chưng tương

169.000vnd

Cá điêu hồng chiên xù

169.000vnd

Cá điêu hồng hấp Hong Kong

169.000vnd

Cá lăng nướng muối ớt (Nguyên con)

319.000vnd

Cá lăng hai món (Nướng, Lẩu)

329.000vnd

Steamed snakehead in gourd
Saba ﬁsh wrapped in silver
Grilled snackehead

Steamed red tilapia with soybean paste
Deep fried red tilapia

Steamed red tilapia Hong Kong style
Salted spicy grilled whole catﬁsh
Catﬁsh two ways

Cá trứng sốt cay

79.000vnd

Cá kèo nổ muối

99.000vnd

Đầu cá hồi chiên nước mắm

99.000vnd

Cá thu Nhật nướng tiêu xanh

119.000vnd

Sautéed spicy egg ﬁsh
Goby wrab in sea salt
Fried salmon head with ﬁsh sauce

Grilled mackerel with green pepper

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
ỐC

SNAIL

Ốc móng tay xào sa tế, lá quế

79.000vnd

Ốc móng tay cháy tỏi

79.000vnd

Ốc bươu nướng tiêu

79.000vnd

Ốc bươu hấp gừng

79.000vnd

Ốc móng tay xào bơ cay

79.000vnd

Ốc móng tay rang me

79.000vnd

Sautéed razor clam with basil, satay sauce
Sautéed razor clam with garlic
Grilled snail with black pepper

Steamed snail with ginger
Sautéed razor clam with spicy butter sauce

Sautéed razor clam with tamarind sauce

ẾCH

FROG

Ếch chiên bơ

99.000vnd

Ếch nướng muối ớt

99.000vnd

Ếch trộn rau răm

99.000vnd

Ếch xúc bánh đa

99.000vnd

Ếch chiên nước mắm

119.000vnd

Cà-ri ếch, bánh mì

119.000vnd

Fried frog with butter sauce
Salted spicy grilled frog
Frog with persicaria

Frog with rice cracker
Deep fried frog with ﬁsh sauce
Frog curry with baguette

LƯƠN
EEL

Lươn hấp mướp

209.000vnd

Lươn xào lăn, bánh mì

219.000vnd

Lươn um lá cách

249.000vnd

Steamed eel in sponge gourd
Sautéed eel with baguette

Sautéed eel with coconut milk and Vietnamese herb

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
SÒ LÔNG, NGHÊU, SÒ HUYẾT
SEA SHELLS

Sò lông nướng mở hành

79.000vnd

Sò lông hấp sả, ớt

79.000vnd

Nghêu hấp sả

79.000vnd

Nghêu hấp gừng

79.000vnd

Sò huyết la cót

129.000vnd

Grilled mussle with spring onion
Steamed mussle with lemongrass and chilli
Steamed clam with lemongrass
Steamed clams with ginger
Poached blood cockle

Sò huyết nướng mọi

129.000vnd

Sò huyết cháy tỏi

129.000vnd

Sò huyết rang me

129.000vnd

Grilled blood cockle

Stir fried blood cockle with garlic
Sautéed blook cockle with tamarind sauce

Nghêu xào sa tế, lá quế

79.000vnd

Sò huyết rang muối tuyết

129.000vnd

Sautéed clams with Vietnamese basil and satay sauce

Snow salted blood cockle

BẠCH TUỘC, MỰC
OCTOBUS, SQUID

Bạch tuộc xào chua ngọt

139.000vnd

Bạch tuộc nướng muối ớt

169.000vnd

Mực xào Tứ Xuyên

149.000vnd

Mực sauna

159.000vnd

Sweet and sour octopus

Salted spicy grilled octopus

Sautéed squid Szechuan style
Sauna squid

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
TÔM XÔ, TÉP ĐẤT
SHRIMP

Tôm xô hấp nước dừa

189.000vnd

Tôm xô rang me
C�m v�t
ngo�i sauce
tôi
Shrimp
in tamarind

189.000vnd

Tôm xô nướng

189.000vnd
219.000vnd

L�u cá ngát n�u b�n
Gray-eel
catﬁsh hot pot
Tép sauna
Sauna
shrimp
L�u thái

149.000vnd

Steamed shrimp in coconut

Caramelized pork bacon and rice ball

Grilled shrimp

Tôm chiên dừa

279.000vnd
199.000vnd

Tép đất rang muối giòn

199.000vnd

Thai hot pot

Crispy coconut crumbed river prawn

Crispy salt coated shrimp

DÊ

GOAT

Dê nướng chao

179.000vnd

Dê xào lăn

189.000vnd

Lẩu dê

289.000vnd

Dê hấp lá tía tô

169.000vnd

Dê xào sa tế

169.000vnd

Cà-ri dê

189.000vnd

Grilled goat with fermented bean curd
Sautéed goat
Goat hot pot
Steamed goat with purple leaves
Sautéed goat with satay sauce

Goat curry

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
HEO
PORK

Dồi trường chiên giòn

155.000vnd

Dồi trường hấp hành gừng

159.000vnd

Dồi trường xào cải chua

159.000vnd

Giò heo chiên giòn

249.000vnd

Deep fried pork guts

Steamed pork guts with ginger

Sautéed pork guts with pickled cabbage

Deep fried pork leg

Giò heo hai món (Hấp tiêu xanh + Xáo măng)

Pork leg two ways

519.000vnd

BÒ

BEEF

Bò bít - tết
Beef steak

159.000vnd

Bò lúc lắc

189.000vnd

Bò trùm mềm

159.000vnd

Bò sauna

159.000vnd

Bò Napoleon

179.000vnd

Bò Úc nướng, sốt tiêu

279.000vnd

Vietnamese shaking beef

Steamed beef

Sauna beef

Napoleon's beef

AUS grilled beef with pepper sauce

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
GÀ

CHICKEN

Chân gà chiên giòn

79.000vnd

Sụn gà chiên nước mắm

89.000vnd

Cánh gà chiên nước mắm

99.000vnd

Crispy chicken leg

Fried chicken cartilage with ﬁsh sauce
Fried chicken wings with ﬁsh sauce

Cánh gà chiên bơ

109.000vnd

Fried chicken wings with butter sauce

Chân gà chiên nước mắm

89.000vnd

Gà monche ủ muối hột

319.000vnd

Gà monche hấp hành

319.000vnd

Gà monche nướng

319.000vnd

Gà mon che xào mướp hương

319.000vnd

Gà monche chiên nước mắm

339.000vnd

Gà mon che 3 món

359.000vnd

Fried chicken leg with ﬁsh sauce
Che's chicken wrap in sea salt

Steamed Che's chicken with spring onion
Grilled Che's chicken

Sautéed Che's chicken with sponge gourd
Fried Che's chicken with ﬁsh sauce
Che's chicken three ways

ĐẬU HỦ
TOFU

Đậu hủ chiên giòn, cà pháo

59.000vnd

Đậu hủ chiên sả

59.000vnd

Đậu hủ trứng chà bông

89.000vnd

Đậu hủ tay cầm, hải sản

159.000vnd

Deep fried tofu, pickled eggplant
Fried tofu with lemongrass
Egg tofu with pork ﬂoss

Tofu with seafood

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
MÌ, CƠM, CHÁO

NOODLE, RICE, PORRIDGE

Cơm chiên trứng, tỏi

49.000vnd

Mì xào thập cẩm

79.000vnd

Bún gạo xào Singapore

99.000vnd

Cháo hải sản

139.000vnd

Cháo bò, trứng gà

139.000vnd

Cháo cá lóc, rau đắng

189.000vnd

Garlic, egg fried rice

Stir fried noodle with
Stir fried rice noodle Singapore style
Seafood porridge

Beef and egg porridge
Snackehead porridge

Cơm chiên Thái

79.000vnd

Thai fried rice

Khô cá lóc 1 nắng, cơm vắt

109.000vnd

Cơm vắt ngoại tôi

119.000vnd

Sun dried ﬁsh and rice ball

Caramelized pork bacon and rice ball

LẨU

HOT POT

Lẩu cá hồi măng chua

139.000vnd

Lẩu hải sản

179.000vnd

Lẩu cua đồng

239.000vnd

Lẩu Thái

179.000vnd

Lẩu cháo địa đạo

299.000vnd

Lẩu cá ngát nấu bần

279.000vnd

Salmon and bamboo sour hot pot
Seafood hot pot
Crab hot pot
Thai hot pot

Beef shank hot pot

Gray-eel catﬁsh hot pot

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

MENU
CÁC MÓN XÀO
VEGETABLE

Rau muống xào tỏi

59.000vnd

Đọt su xào tỏi

59.000vnd

Bắp xào tôm khô

69.000vnd

Cải thìa xào đông cô

79.000vnd

Stir fried morning glory with garlic

Stir fried rubber buds with garlic

Stir fried corn with dried prawn

Stir fried bok choy with shiitake mushroom

TRÁNG MIỆNG
DESSERT

Rau câu dừa đậu biếc

49.000vnd

Trái cây theo mùa

89.000vnd

Coco butterﬂy pea jelly

Seasonal fruit

Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 5% phí phụ vụ.
All prices are quoted in VND and included 10% Government Tax and 5% service charge.

