






Aroma: floral and citrus, notes of stone fruit and lime
Flavor: mild honey, citrus zest, lightly toasted bread, 
refreshing, fairly dry
Mouthfeel: light, medium | Color: pale gold
Food pairing suggestions: seafood, salads, cheeses, 
poultry, grilled meats, fried food, pasta, soup

Hương thơm: hoa cỏ và các loại cây họ cam, quýt, từ quả hạch 
và chanh
Mùi vị: dịu vị mật ong, cùng với vỏ của các loại cây họ 
cam, quýt, thoảng vị bánh mì nướng, đồng thời mang cả 
sự tươi mát và vị khô rõ rệt. 
Cảm giác xúc giác: nhẹ, vừa | Màu: vàng nhạt
Nên kết hợp với: hải sản, salad, phô mai, thịt gia cầm, 
thịt nướng, món chiên, pasta, súp

IBU: 32 | ABV: 6%

EAST WEST PALE ALE

Aroma: pine, citrus, melon, passion fruit, and white wine
Flavor: lemon, soft maltiness, gooseberry, grapefruit 
light bitterness
Mouthfeel: medium | Color: orange, amber
Food pairing suggestions: fried food, shellfish, Indian or 
Thai curries, fruit forward dishes, fish, salads

Hương thơm: gỗ thông và các loại cây họ cam, quýt, 
cùng với chanh dây và rượu vang trắng.
Mùi vị: chanh, dịu vị ngũ cốc, cây lý gai, và vị đắng nhẹ từ 
bưởi chùm
Cảm giác xúc giác: vừa | Màu: cam, hổ phách
Nên kết hợp với: món chiên, động vật có vỏ, các loại cà ri 
Thái hoặc Ấn Độ, món ăn làm từ trái cây, cá, salad

IBU: 54 | ABV: 6.7%

FAR EAST IPA

Aroma: floral with clove, pepper, and banana. 
Flavor: mildly sweet, lightly nutty grain with honey, dry 
yet refreshing 
Mouthfeel: medium, full | Color: light hazy gold with hues 
of orange 
Food pairing suggestions: spicy food, fruit, gamey 
meats, duck, chicken, stews, fried fish, light desserts 

Hương thơm: hoa cỏ với đinh hương, hồ tiêu và chuối.
Mùi vị: ngọt dịu và thoảng vị các loại hạt với mật ong, 
cảm giác khô nhưng sảng khoái. 
Cảm giác xúc giác: vừa, đầy | Màu: vàng nhạt sắc cam
Nên kết hợp với: món cay, trái cây, thịt rừng, thịt gia cầm, 
món hầm, cá chiên, và các món tráng miệng nhẹ

IBU: 20 | ABV: 5.9%

SUMMER HEFEWEIZEN

Aroma: fresh berries, citrus, floral
Flavor: raspberry, light maltiness, honey, citrus
Mouthfeel: light, crisp | Color: hazy pink
Food pairing suggestions: light appetizers, herbaceous 
salads, fruit, seafood

Hương thơm: các quả mọng tươi, các loại cây họ cam, 
quýt và hoa cỏ
Mùi vị: quả mâm xôi, thoảng vị ngũ cốc, mật ong, và 
cây họ cam, quýt
Cảm giác xúc giác: nhẹ, sảng khoái | Màu: hồng nhạt
Nên kết hợp với: món khai vị nhẹ, salad thảo mộc, trái cây, 
hải sản

IBU: 12 | ABV: 3%

SAIGON ROSÉ

330ml                                                                                        85330ml                                                                                       85
500ml                                                                                      110

330ml                                                                                90
500ml                                                                               115

330ml                                                                                       85
500ml                                                                                      110

CRAFT BEER

Prices are quoted in VND (unit of 1.000) and do not include 10% VAT
Giá được tính bằng VND (đơn vị 1.000) và chưa bao gồm 10% VAT



Aroma: banana, spice, floral, herbaceous
Flavor: light hops, spicy and earthy, lightly caramelized 
sugar, mild honey
Mouthfeel: medium, effervescent | Color: straw gold
Food pairing suggestions: white fish, shellfish, salads, 
raw fish, light soups, spicy foods, chicken, vanilla or fruit 
desserts

Hương thơm: chuối, gia vị, hoa cỏ, thảo mộc.
Mùi vị: hơi đắng, mang theo vị của đất và vị cay, thoảng 
vị caramel và dịu vị mật ong
Cảm giác xúc giác: vừa, sủi bọt | Màu: vàng rơm. 
Nên kết hợp với: cá thịt trắng, hải sản, động vật có vỏ, cá 
sống, súp, món cay, thịt gà, tráng miệng làm từ vani 
hoặc trái cây
IBU: 23 | ABV: 7.6%

MODERN BELGIAN BLONDE

Aroma: raisin, fig, toffee, baked bread, spice
Flavor: notes of vanilla and malt, low bitterness, long finish
Mouthfeel: full, smooth | Color: deep copper brown 
Food pairing suggestions: barbequed, grilled and 
roasted meats, beef soup and stews, cheese, rich 
desserts, chocolate

Hương thơm: nho khô, quả sung, kẹo bơ cứng, bánh mì 
nướng, và gia vị
Mùi vị: vani và mạch nha, hơi đắng và có dư vị kéo dài
Cảm giác xúc giác: đậm đà và mượt mà | Màu: nâu đồng
Nên kết hợp với: BBQ, thịt quay hoặc nướng, súp bò 
hầm, phô mai, món tráng miệng béo, và socola
IBU: 23 | ABV: 8.1%

MODERN BELGIAN DARK

Aroma: chocolate, coffee, vanilla, toasted bread
Flavor: bittersweet cocoa, coffee, vanilla, caramel, nutty, 
toffee-like
Mouthfeel: medium, full | Color: dark brown/black
Food pairing suggestions: rich desserts that play off 
notes of coffee, vanilla, and cocoa

Hương thơm: sôcôla, cà phê, vani, bánh mì nướng
Mùi vị: mang vị đắng lẫn ngọt của cacao, kết hợp với cà 
phê, vani, caramel, hạt dẻ, và hương vị giống kẹo bơ 
cứng
Cảm giác xúc giác: vừa, đậm | Màu: nâu đậm/ đen 
Nên kết hợp với: Món tráng miệng béo ngậy có thành 
phần từ cà phê, vani và cacao
IBU: 20 | ABV: 7%

COFFEE VANILLA PORTER

Aroma: coffee, dark chocolate, slightly burnt tones, dark 
fruit
Flavor: complex, prunes, mild chocolate, caramel, 
lingering roast, warm character
Mouthfeel: rich, full | Color: opaque black
Food pairing suggestions: roasted root vegetables, grilled 
red meats, heavy stews, smoked meats, desserts

Hương thơm: cà phê, sôcôla đen, thoảng mùi cháy, từ 
các loại trái cây sậm màu (mận, việt quất…).
Mùi vị: phức tạp và có vị từ quả mận, dịu vị sôcôla, caramel, vị 
rang kéo dài
Cảm giác xúc giác: ngậy và đậm đà | Màu: đen tuyền
Nên kết hợp với: rau củ nướng, thịt nướng, món hầm, thịt 
xông khói, tráng miệng 
IBU: 68 | ABV: 12%

INDEPENDENCE STOUT
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Don’t know what to choose / Chưa có sự lựa chọn?
Tasting Flight                                                                                                                                                                          185
Any 4 style / 4 x 160ml glasses | 4 loại bất kỳ / 4 x ly 160ml

King’s Flight                                                                                                                                                                           450
Any 10 style / 10 x 160ml glasses | 10 loại bất kỳ / 10 x ly 160ml
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Prices are quoted in VND (unit of 1.000) and do not include 10% VAT
Giá được tính bằng VND (đơn vị 1.000) và chưa bao gồm 10% VAT





COCKTAIL

SPIRITS / RƯỢU MẠNH

BUBBLES / RƯỢU VANG SỦI

ROSÉ / RƯỢU VANG ROSÉ

East West Bloody Mary
Made with 50 different ingredients & tomato juice
Được làm với 50 loại nguyên liệu & nước ép cà chua 

Screw driver
Vodka & Orange juice
Rượu Vodka & nước cam

Tom Collins
Gin, Lime & Soda
Rượu gin, chanh & nước soda

Caipirinha
Cachaca & Lime
Rượu Cachaca & chanh

Mojito
Rum, lime & fresh mint leaves
Rượu rum, chanh & lá bạc hà tươi

Margarita
Tequila, Cointreau & Lime
Rượu Tequila, cointreau & chanh

Aperol Spritz
Aperol, lime, orange juice, sparkling wine & soda
Aperol, chanh, nước cam, rượu vang sủi bọt & nước soda

Cosmopolitan
Vodka, Cointreau, lime & cranberry juice
Rượu Vodka, Cointreau, chanh & nước ép trái việt quất

Long Island Iced Tea
Vodka, Cointreau, Tequilla, Gin, Rum, Lime
Rượu Vodka, Cointreau, Tequilla, Gin, Rum & chanh

East West Mimosas
Saigon Rose beer & sparkling wine
Bia Saigon Rose & rượu vang sủi bọt

Glass/Ly: 115

Glass/Ly: 115

Glass/Ly: 115

Glass/Ly: 115

Glass/Ly: 130

Glass/Ly: 135

Glass/Ly: 155

Glass/Ly: 170

Glass/Ly: 180

Glass/Ly: 185

Jana Cava Brut, Rioja     
Spain | Macabeo, Parellada, Xarel - lo
Golden yellow with green hues wine.Light and fresh on the palate. 
Ideal for aperitifs, shellfish, appetizers, snacks and fish 
Rượu mang màu vàng ánh xanh lá cùng với lớp bọt trắng mịn. 
Khẩu vị nhẹ nhàng, tươi mới. Lý tưởng làm rượu khai vị, dùng kèm 
các món hải sản có vỏ, khai vị, đồ ăn nhẹ và cá

 Glass/Ly 15cl: 185 | Bottle/Chai 75cl: 850

Casillero Del Diablo Brut, Limari Valley  
Chile | Chardonnay
Delicate citrus notes interlace with green apple in the company of 
a light mineral touch from the valley’s limestone-rich soils. Ideal 
for aperitifs, fish and bites
Mang đến sự kết hợp giữa những quả chua cùng táo xanh và 
khoáng chất có từ đất đá vôi của thung lũng.Lý tưởng làm rượu 
khai vị, dùng kèm các món cá và các món ăn nhẹ

Glass/Ly 15cl: 195 | Bottle/Chai 75cl: 950

Tommasi Filodora, Prosecco DOC    
Italy | Glera 
Clean and spicy it has an elegant, floral nose with hints of acacia 
and wisteria flowers. Ideal for aperitifs, cured meat, shellfish and 
vegetarian dishes
Sở hữu hương vị tinh tế, cùng mùi hương của hoa keo và hoa đậu 
tía. Lý tưởng làm rượu khai vị, dùng kèm các món thịt ướp muối, 
hải sản có vỏ và các món ăn chay

Bottle/Chai 75cl: 1155

Charles Mignon Brut Premium Reserve, Champagne AC  
France | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Wine displays notes of citrus followed by floral notes (acacia), 
honey and fruit drop. On the mouth, the richness of the Pinot Noir 
enhances the wine’s full-bodied elegance, developing honey and 
grapefruit aroma. Ideal for aperitif, it can perfectly follow you 
along the meal from starter to dessert.
Rượu có mùi thơm của hoa keo, mật ong và trái cây. Sự phong 
phú của Pinot Noir làm phong phú sự thanh lịch của rượu vang, 
phát triển mật ong và hương bưởi. Lý tưởng làm rượu khai vị, sự 
lựa chọn hoàn hảo cho cả bữa ăn từ món khai vị đến món tráng 
miệng.

Bottle/Chai 75cl : 2100

Figaro, Languedoc Roussillon   
France | Carignan, Grenache, Syrah
Pleasant nose of red fruits aromas, its rich and round palate and 
a well-balanced and fruity finish. Ideal for aperitif, light starters 
and bites
Mùi vị phong phú nhưng vẫn cân bằng. Lý tưởng làm rượu khai vị, 
dùng kèm món nhẹ và các món ăn chơi.

Glass/Ly 15cl: 130 | Bottle/Chai 75cl: 580

Gerard Bertrand, Languedoc     
France 2015 | Grenache Gris
An original rose with a very pale pink color plus grey and whitish 
tints. The bouquet reveals delightful red berry scents. A slight 
sparkle on the palate gives the wine all its freshness and brings 
out its fruit to the full. The elegant finish is pleasantly fresh and 
mineral. Ideal for an aperitif, appetizers and bites
Rượu có màu hồng nhạt điểm màu xám và trắng nhạt. Rượu có 
hương hoa quả đỏ. Mang đến sự tươi mát và tràn ngập hương vị 
trái cây, và sở hữu hậu vị tao nhã. 
Lý tưởng làm rượu khai vị, dùng kèm món khai vị và các món ăn chơi.

Bottle/Chai 75cl: 850

Hecht & Bannier, Languedoc Rose    
France | Grenache & Syrah
High floral notes and fresh fruit (currant, cherry), this Languedoc 
rosé reveals in the mouth a nice liveliness and crispness. Ideal for 
squid, chicken and turkey
Rượu đậm hương hoa và trái cây tươi (lý chua, anh đào), rượu này 
sẽ mang đến sự sống động và tinh tế. Dùng kèm với các món ăn 
từ mực, gà và gà tây.

Bottle/Chai 75cl: 950

Bottle/Chai 75cl

WHISKEY
Jack Daniel’s
Johnny Walker Black label
Wild turkey 81
Glenmorangie 10 years
Chivas Regal 18y
The Glenlivet 12y
Woodford Reserve
Macallan 12

TEQUILLA
Cuervo Especiale Silver/ Gold
Patron XO Café
Patron Silver
Patron Anejo

RUM
Captain Morgan
Barcadi Gold/ White
Zacapa Sistema 23 Solera

GIN
Bombay Sapphire
No.3
Hendrick’s
Monkey 47   

VODKA
Svedka
Grey Goose
Belvedere

1365
1365
1680
2300
3050
3150
3675
3780

945
2575
2890
3990

945
1365

4200

1365
2887
2500
3990

1365
2450
2550

115
115

140
190
220
230
245
275

100
190
262
295

100
115
315

115
220
185
295

 

115
190
200

Glass/Ly 5cl

Prices are quoted in VND (unit of 1.000) and do not include 10% VAT
Giá được tính bằng VND (đơn vị 1.000) và chưa bao gồm 10% VAT



RED WINE / RƯỢU VANG ĐỎ
Casa Subercaseaux, Central Valley  
Chile | Carbenet Sauvignon
Red ruby color with violet reflections, this medium-bodied wine will 
develop aromas of fresh red fruits along with notes of spices and 
tobacco, followed by a juicy palate with fine tannins and a long 
finish. Ideal with roasted red meat and strong cheeses.
Màu đỏ ruby với phản xạ tím, rượu vang này giúp lộ rõ hương 
thơm của trái cây tươi màu đỏ cùng với hương vị của các loại gia 
vị và thuốc lá, đi kèm với sự đậm đà, độ chát tinh tế và có hậu vị 
dài. Dùng kèm với món ăn từ thịt đỏ nướng và phô mai.

Glass/Ly 15cl: 125 | Bottle/Chai 75cl: 580

Thalassa, VDP Charentais    
France | Merlot
Consists of a complex bouquet, which mixes various flavors of red 
fruits, cherries, blackcurrants, vanilla and licorice scents. Ideal for 
aperitif, red meat 
Tổng hợp hương vị của nhiều loại hoa, và kết hợp với nhiều loại trái 
cây đỏ, anh đào, lý chua đen, vani và hương thơm cam thảo.. Lý 
tưởng làm rượu khai vị, dùng kèm với thịt đỏ.

Glass/Ly 15cl: 135 | Bottle/Chai 75cl: 650

Gran Lomo, Mendoza     
Argentina | Malbec
This typical Malbec from the Mendoza region displays violet tones, 
delicate aromas of berries with plums on the nose, completed by a 
delightful palate with round tannins and velvety body. Ideal with 
cold cuts and red meat
Được nấu từ loại nho Malbec điển hình đến từ vùng Mendoza 
mang đến màu tím đặc trưng cho loại rượu này và dễ dàng nhận 
ra mùi hương tinh tế của quả chua và mận, đồng thời sở hữu vị chát 
từ vỏ nho, đậm đà, êm dịu. Dùng kèm với thịt nguội và thịt đỏ.

Glass/Ly 15cl: 150 | Bottle/Chai 75cl: 685

Tribu, Mendoza      
Argentina | Pinot Noir
Brilliant ruby red, evoking notes of violets and red fruit. Fruity 
aromas of plums and cherries combine with fine confiture notes. 
Pleasant palate with soft oak touches, round and persistent 
tannins. Ideal with bacon, cherry tomatoes, cold cuts…
Rượu có màu đỏ ruby sáng. Hương thơm trái cây của mận và anh 
đào kết hợp. Rượu có vị gỗ sồi nhẹ và độ chát vừa phải. Dùng kèm 
với thịt xông khói, cà chua bi, thịt nguội ...

Glass/Ly 15cl: 170 | Bottle/Chai 75cl: 790

Vistamar Sepia Reserva, Maipo Valley  
Chile | Camenere 2014 (Gold award)
Red fruit, sweet spices and fresh pepper notes on the nose It has a 
combination of raspberry, mule and a hint of Mocha and chocolate.. 
Rượu có mùi hương của các trái mọng đỏ hương liệu ngọt và tiêu 
tươi. Rượu được kết hợp với quả mâm xôi, dâu tây rừng và vị 
Mocha và sô cô la 

Glass/Ly 15cl: 250 | Bottle/Chai 75cl: 1115

Yalumba Y Series, South Australia    
Australia | Merlot
Classic varietal aromas of black currants, spiced fruit cake, violets 
and vanilla lead to a medium bodied palate with flavors ranging 
from fruit cake to black cherry with very fine almost velvet tannins. 
The generous fruit flavors give the wine a fleshy, supple appeal.
Hương thơm cổ điển của nho đen, bánh trái cây nhiệt đới, violets 
và vanilla dẫn đến khẩu vị thân mềm với hương vị từ trái cây đến 
anh đào đen với hầu hết các chất tannin nhung. Các hương vị trái 
cây hào phóng cho rượu vang một sự hấp dẫn mạnh mẽ, dẻo dai

Bottle/ Chai 75cl: 980

The Barry Bros, Clare Valley     
Australia | Shiraz & Carbenet Sauvignon.
A welcoming nose demonstrates vibrant notes of blackcurrant, 
violets, vanilla, raspberry and mint. Juicy plum and raspberry fruit 
are tightly woven with notes of espresso, dark chocolate, liquorice 
and cassis. The palate is built on chocolaty tannins providing a 
well-rounded, lingering finish.
Mùi hương rực rỡ của hoa nho đen, violets, vani, mâm xôi và bạc 
hà. Trái mận và quả mâm xôi đã được nướng với hương thơm của 
espresso, sôcôla đen, cam thảo và cassis. Vòm miệng có vị chát 
hương chocolate cung cấp một kết thúc tốt, tròn và dài.

Bottle/ Chai 75cl: 1850

Barefoot, California      
USA | Merlot
Rich and intense. The perfect combo of cherry, boysenberry, plum 
and chocolate flavors. 
Hương vị phong phú và mạnh mẽ. Các kết hợp hoàn hảo giữa 
hương vị anh đào, mận và sôcôla. 

Bottle/Chai 75cl: 735

The Winery Of Good Hope, Stellenbosch   
South Africa | Shiraz
This bold and structured Syrah has typical spiciness and a 
combination of ripe red fruit and fynbos notes with a soft a 
supple texture. 
Nho Syrah đâm đà, được thu hoạch bằng tay và có vị chua đặc 
trưng, được kết hợp giữa trái cây chín đỏ và cây fynbos.

Bottle/Chai 75cl: 895

Echeverria Reserva, Curicó Valley    
Chile | Carbenet Sauvignon
This wine tastes herbaceous, with ripe cassis fruits and a hint of 
juicy spice on the finish. Ideal with grilled red meat such as rib eye 
& Tomahawk steak
Rượu này có hương vị cây cỏ với trái cây đã chín và một chút 
hương vị hấp dẫn trên bề mặt. Dùng kèm với thịt nướng như thịt 
dẻ sườn và thịt bò nướng Tomahawk

Bottle/Chai 75cl: 999

Vistamar Gran Reserva, Maipo Valley    
Chile | Carbenet Sauvignon & Shiraz
ELEGANT . BLACKBERRY . CARAMEL . FULL-BODIED
A bouquet of bold fruit aroma pairs wth juicy flavors of red fruits and 
chocolate combined with notes of mocha. Serve with red meat 
Một bó hoa quả hương vị đậm hương vị với hương vị trái cây và 
sôcôla kết hợp với hương vị của mocha. Phục vụ với các loại thịt đỏ

Bottle/Chai 75cl: 2700

Purato Nero d’Avola Organic, IGT Sicilia    
Italy | Nero d’Avola
Extremely voluminous and well-rounded, with a juicy palate of 
plums, cherries and blackberries-dark and fruity-and soft tannins. 
Refreshing and satisfying. Perfect served with red meats and rich 
tomato sauces.
Vô cùng đầy và tròn, với vòm mỡ tươi của quả mận, quả anh đào 
và quả việt quất - tối và tannin mềm và trái cây. Hương vị mới mẻ 
và hài lòng. Phục vụ hoàn hảo với thịt đỏ và nước sốt cà chua 
phong phú.

Bottle/Chai 75cl: 1350

Castello Banfi Poggio Alle Mura DOCG, Rosso Di Montalcino 
(Single vineyard) 
Italy | Sangiovese
ELEGANT . BLACKBERRY . CARAMEL . FULL-BODIED
Very deep red color. The nose is complex, with aromas of 
blackberry jam and tobacco accompanied by hints of vanilla. 
Rượu có màu đỏ đậm. Mùi hương phức tạp, với hương thơm của 
mứt blackberry và thuốc lá kèm theo vani.

Bottle/Chai 75cl: 3300

Allan Scott, Marlborough     
New Zealand | Pinot Noir
Ripe red fruits, cassis and delicious spicy notes with hints of 
tobacco, supported by the well-integrated oak. The palate is 
assertive with delicious ripe cherry and violet notes and a hint of 
dried herbs, the ripe supple tannins make this a very appealing 
wine
Hương trái cây chín màu đỏ, vỏ bọc và các ghi chú cay ngon với 
những gợi ý của thuốc lá, được hỗ trợ bởi cây sồi được tích hợp tốt. 
Vị của rượu được bao trùm với những mùi thơm của hoa anh đào 
và một chút hương thơm của các loại thảo mộc khô, độ chát cân 
bằng tạo nên một loại rượu rất hấp dẫn.

Bottle/ Chai 75cl: 1600

Craggy Range Te Kahu, Hawke's Bay    
New Zealand | Carbenet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, 
Merlot
High rated! A Bordeaux blend, plums, currants, mint, smoke, dried 
herbs, tobacco and traces of oak. 
Rượu được đánh giá cao, rượu được nấu theo kiểu rượu Bordeaux 
với hương mận, nho, bạc hà, khói, thảo mộc khô, thuốc lá và gỗ sồi.

Bottle/Chai 75cl: 1700

Prices are quoted in VND (unit of 1.000) and do not include 10% VAT
Giá được tính bằng VND (đơn vị 1.000) và chưa bao gồm 10% VAT



WATER / NƯỚC SUỐI  SOFT DRINKS / NƯỚC NGỌT

FRESH FRUIT JUICES & SMOOTHIES / NƯỚC ÉP & SINH TỐ

COFFEE & TEA / CÀPHÊ & TRÀ

WHITE WINE / RƯỢU VANG TRẮNG

DESSERT WINE / RƯỢU VANG NGỌT TRÁNG MIỆNG
Late Harvest Sauvignon Private reserve, Central Valley  
Chile | Sauvignon Blanc
Golden yellow with amber tones, this sumptuous wine displays 
ripe papaya, peach, spice and honey aromas. The palate is light, 
fresh and fruity with a long, subtle, honeyed finish offers mature 
fruits aromas such as pear, melon and apricot. Ideal for sweet 
desserts such as chocolate peanut butter stack or cookie ice 
cream sandwich as well as strong, ripe cheeses.
Rượu có màu vàng hổ phách, có hương đu đủ chín, đào, gia vị và 
hương vị mật ong. Mang đến khẩu vị nhẹ nhàng, tươi mới cùng 
hương trái cây với hậu vị dài, tinh tế, ngọt ngào mang theo hương 
vị hoa quả như quả lê, dưa và mơ. Dùng kèm với các món tráng 
miệng ngọt như bơ đậu phộng sôcôla hoặc bánh kem bánh 
sandwich cũng như các loại phô mai.

Bottle/Chai 37,5cl: 750K

Seasonal fresh juice/ Nước trái cây ép theo mùa
Orange, watermelon, Pineapple, Lime, Mango, Cranberry
Cam, Dưa hấu, Thơm, Chanh, Xoài, Nam Việt Quất   
 

Mixed fruits/ Nước ép hỗn hợp

Smoothies/ Sinh tố
Mango, Strawberry, Avocado
Xoài, Dâu, Bơ

Jasmine flower green tea
Pure Peppermint tea
Earl Grey tea
Chamomile tea

Vietnamese Coffee
Espresso
Americano
Latte
Cappuccino

Alba 450ML
San Pellegrino 500ML 
San Pellegrino 750ML

Coke, Coke Light, Tonic, Sprite, Soda65
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70
70
70
70

60
60
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Glass/Ly: Glass/Ly:

Glass/Ly: Glass/Ly:

Casa Subercaseaux, Central Valley  
Chile | Sauvignon Blanc
Displaying pale green/yellow color, this white wine offers fruity, 
herbaceous and peaches aromas on the nose, completed by a 
refreshing, balanced and semi-dry palate. Ideal for aperitif and 
with light dishes and soft-flavored meals.
Rượu có màu trắng ánh xanh nhạt / màu vàng nhạt, rượu có mùi 
hương trái cây, hoa cỏ và đào, cảm nhận với khẩu vị cân bằng, tươi 
mát. Lý tưởng làm rượu khai vị và dùng với các món ăn nhẹ và các 
bữa ăn có không có hương vị nặng

Glass/Ly 15cl: 125 | Bottle/Chai 75cl: 580

Gran Mar, Mendoza      
Argentina | Chardonnay & Torrontes
Refreshing, floral and fruity wine, displays a light yellow with gold 
tinges color, a nose composed of a floral background, honey and 
citric aromas and a palate that is sweet, fresh and pleasant. Ideal 
for seafood.
Rượu vang này có màu vàng nhạt, hương hoa, cùng với hương vị 
mật ong và mùi chanh cam mang đến vị ngọt, tươi mới và dễ chịu. 
Dùng kèm với các món hải sản.

Glass/Ly 15cl: 150 | Bottle/Chai 75cl: 685

Baron Phillippe de Rothschild Mapu Reserva, Valle del Maipo 
Chile | Chardonnay
The rich and complex attack reveals notes of pineapple and 
mango, while the round and succulent mid-palate subtly 
combines tropical fruit flavors with toasted notes, leading into a 
fresh and generous finish. Ideal for scallop, pan seared salmon
Rượu có hương vị đậm đà của dứa và xoài, sở hữu sự pha trộn tinh 
tế giữ hương vị trái cây nhiệt đới với thoảng mùi nướng mang đến 
hậu vị phong phú. Dùng kèm với các món từ sò điệp, cá hồi áp 
chảo

Bottle/Chai 75cl: 750

Allan Scott, Marlborough     
New Zealand | Sauvignon Blanc
Big punchy gooseberry and passionfruit aromatics immediately 
take you to Marlborough. Ideal for aperitifs, cheese platter and 
seafood
Rượu này có sự cân bằng tuyệt vời với hương quả lý gai và chanh 
dây.Lý tưởng làm rượu khai vị, dùng kèm với phô mai và hải sản

Bottle/Chai 75cl: 999

Dr. Loosen Riesling, Mosel     
Germany | Riesling
Refreshing and fruity, with a fine mineral edge that is typical of the 
region. Ideal for an elegant aperitif and is an excellent match for 
seafood and spicy Asian cuisine.
Rượu vang sở hữu sự tươi mát cùng với hương trái cây, chất khoáng 
đặc trưng của vùng. Lý tưởng làm rượu khai vị và dùng kèm các 
món ăn từ hải sản và các món ăn cay theo ẩm thực châu Á.

Bottle/Chai 75cl: 1210

Prices are quoted in VND (unit of 1.000) and do not include 10% VAT
Giá được tính bằng VND (đơn vị 1.000) và chưa bao gồm 10% VAT







181-185 Ly Tu Trong St., District. 1, HCMC
email: info@eastwestbrewing.vn | hotline: +84 913 06 07 28
facebook/eastwestbrewery | instagram/eastwestbrewery

Opening hours: 11AM - 12PM

EAST WEST BREWING CO.


