
DINNER MENU



SALADS
Mixed greens, sliced apple, cucumbers, 
tomato, whipped Ricotta, bread croutons, 
smoky onion bacon balsamic vinaigrette
Nhiều loại rau, táo, dưa leo, cà chua, phô 
mai Ricotta, bánh crouton, sốt dấm đen 
balsamic hành xông khói 

GRILLED CHICKEN SALAD 
SALAD GÀ EAST WEST 170

220

Shrimp, squid, minced pork, lemongrass, onion, 
celery, carrots, crispy shallots, peanuts, sweet and 
sour dressing
Tôm, mực, thịt băm, sả, hành tây, cần tây, cà rốt, 
hành phi, đậu phộng, sốt chua ngọt

LEMONGRASS CHILLED SEAFOOD NOODLE SALAD
GỎI HẢI SẢN

Fresh cut ripe papaya and Vietnamese 
green papaya salad, arugula, and Granny 
Smith apples, with our smoky onion bacon 
balsamic vinaigrette 
Dùng kèm với cải arugula, táo xanh 
Granny Smith, sốt dấm rau răm hành tây 
xông khói 

2-WAY PAPAYA SALAD
SALAD ĐU ĐỦ 2 KIỂU 150

Grilled shrimps, garlic croutons, shaved 
Parmesan, house-made bacon Caesar 
dressing
Tôm nướng, bánh crouton tỏi, phô mai 
Parmesan bào, sốt Ceasar thịt heo xông 
khói house made 

KALE SHRIMP CAESAR SALAD
SALAD TÔM CAESAR CẢI KALE 210

Grilled rib eye steak, cherry tomatoes, pickled 
chilies, truffle mustard dill dressing
Thăn vai bò nướng, cà chua bi, ớt ngâm, sốt truffle 
mù tạt thì là

STEAK WATERCRESS SALAD
SALAD BÒ 235

Calamansi, peanuts, garlic, scallions, pickled and crispy 
shallots with a drizzle of peanut sauce
Tắc, đậu phộng, tỏi, hành lá, hành tím ngâm dấm, hành 
phi, sốt bơ đậu phộng

SAUTEED - MUSTARD GREENS AND KALE BEEF SALAD 
THỊT BÒ XÀO CẢI BẸ XANH VÀ LÁ KALE 235

TMatt is an intense and charismatic chef, and the dishes he creates possess that same energy 
and intensity.
Recently from Los Angeles, CA, USA - a hub of multicultural cuisine - Matt excels at combining 
ingredients from different cultures to challenge the craft beer drinker’s palate. With over 12 
years of experience working in some of the best kitchens in Los Angeles and around the USA, 
Matt is a versatile and skillful chef that can truly do it all. He has also had the privilege of working 
inside the kitchens of a handful of Michelin Star Restaurants across the USA, where he honed his 
individual cooking style. After these experiences, Matt sought to take on bigger culinary 
challenges, like creating the culinary program for Milwaukee Wisconsin’s Lakefront Brewery.

Đến từ Los Angeles, CA, Mỹ - nơi có nguồn ẩm thực đa văn hoá – Matt trội hơn mọi người về 
việc kết hợp các loại nguyên liệu từ các nền văn hoá để tạo ra nhiều món ăn thử thách khẩu 
vị của những người yêu thích bia thủ công. Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều nhà 
hàng tuyệt vời ở Los Angeles và vòng quay nước Mỹ, Matt là một đầu bếp linh hoạt và tài năng 
có thể tự tay làm mọi việc. Ông ta đã từng làm việc trong bếp của vài nhà hàng sở hữu ngôi 
sao Michelin trên khắp Hoa Kỳ, đây cũng chính là nơi ông ta xây dựng phong cách nấu ăn 
riêng của mình. Sau những kinh nghiệm đó, Matt tìm kiếm những thử thách ẩm thực lớn lao hơn, 
chẳng hạn như tạo nên chương trình ẩm thực cho Milwaukee Wisconsin’s Lakefront Brewery.

MATT VENZKE - THE ROCK & ROLL CHEF
Executive Chef/ Bếp Trưởng
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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

Marinated in a Char Siu sesame oil, served with 
spicy Dijon mustard sauce 
Ướp sốt mè xá xíu, dùng kèm với mù tạt Dijon cay

CHILLED BABY OCTOPUS
BẠCH TUỘC LẠNH 260

EWB Hefeweizen beer battered shrimp meat, 
wrapped around sugarcane served with spicy 
mustard chef Matthew take on chạo tôm
Tôm áo với bột bia Hefeweizen quấn mía, 
dùng kèm với sốt mù tạt cay

SAIGON SHRIMP CORN DOGS (3PCS)
CHẠO TÔM SÀI GÒN (3 CÁI) 150

Chili oil, bird eye chili, cherry tomatoes, 
crispy baguette slices
Dầu ớt, ớt hiểm, cà chua bi, bánh mì nướng 
giòn

SPICY GARLIC TIGER PRAWNS
TÔM SÚ CAY TỎI 190

Local Nha Trang oysters served with a Rosé 
mignonette 
Hàu sống Nha Trang dùng kèm sốt dấm Rosé

FRESH OYSTERS (6 PCS)
HÀU SỐNG (6 CON) 160

Local Nha Trang oysters broiled with 
Cheddar cheese & Gouda sauce
Hàu nướng Nha Trang với sốt phô mai 
Cheddar và Gouda

GRILLED OYSTERS (6 PCS)
HÀU NƯỚNG (6 CON) 170

Served with house-made chili sauce 
Dùng với tương ớt house-made và muối 
tiêu chanh

CRISPY CAJUN SHRIMP HEADS
ĐẦU TÔM CHIÊN GIÒN KIỂU CAJUN100

Served with house-made chili sauce and 
salt pepper lime dip
Dùng với tương ớt house-made và muối 
tiêu chanh

CRISPY CALAMARI
MỰC CHIÊN GIÒN 185

SEAFOOD

Cajun style grilled dried squid, house made 
Cajun sauce, corn, bacon, basil
Mực một nắng nướng kiểu Mehico, sốt 
Cajun, bắp, thịt heo xông khói, lá húng quế

CAJUN SQUID
MỰC MỘT NẮNG 295

BAR FOOD

Chef Matthews taste tested selection of imported 
Italian artisanal cheeses and charcuterie, 
accompanied with fresh fruit, house-made jams, 
and crostini
Thịt nguội và phô mai nhập khẩu từ Ý, kết hợp với 
trái cây tươi, mứt house-made và bánh mì crostini

CHARCUTERIE & CHEESE BOARD
THỊT NGUỘI VÀ PHÔ MAI KẾT HỢP 580

125 grams smoked string cheese
125gr phô mai dẻo xông khói

SMOKED STRING CHEESE
PHÔ MAI DẺO XÔNG KHÓI 150

Tossed in fish sauce and sugar then served with your 
choice of sauce: BBQ Classic, Buffalo, House-Made 
Chili and Salt Pepper Lime Dip
Dùng kèm với 1 loại sốt tự chọn: Sốt BBQ, buffalo, 
tương ớt house-made, muối tiêu chanh 

CHICKEN WINGS
CÁNH GÀ CHIÊN
6PCS/12PCS 145/275

Served with house-made soursop jam, malt 
toffee cashews, confit garlic, balsamic syrup, rau 
ram, crostini
Dùng kèm với mứt mãng cầu house-made, hạt 
điều mạch nha, tỏi nấu dầu, siro balsamic, rau 
răm, bánh mì crostin

BAKED CAMEMBERT
PHÔ MAI CAMEMBERT ĐÚT LÒ(V) 265

Tender braised pork belly then wok fried and 
tossed in a Korean BBQ Beer sauce, sesame, 
scallions, pickled chilies
Thịt ba chỉ hầm sốt BBQ Hàn Quốc, mè, hành lá, 
ớt ngâm

PORK BELLY BITES
THỊT BA CHỈ HẦM 145

Best ham in the world. A complex, nutty & intense 
flavor with a touch of sweetness
Thịt heo muối ngon nhất thế giới. Hương vị phức tạp, 
mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được độ ngọt của thịt

IBERICO HAM
THỊT HEO MUỐI IBERICO 
30GR/50GR/100GR 345/475/840



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

Parmesan cheese, truffle oil, scallions 
Phô mai Parmesan, dầu nấm truffle, hành lá

TRUFFLE CHEESE FRIES
KHOAI TÂY CHIÊN
HƯƠNG NẤM TRUFFLE VÀ PHÔ MAI 160

Carrots, celery, shrimp, squid, peanuts, pickles, 
crispy dried shrimp
Cà rốt, cần tây, tôm sú, mực, đậu phộng, rau củ 
ngâm dấm, tôm khô

SEAFOOD FRIED RICE
CƠM CHIÊN HẢI SẢN 200

Chef Matthew’s selection of gourmet local 
sausages
Các loại xúc xích được lựa chọn bởi bếp trưởng 
Matthew

GRILLED SAUSAGE PLATTER
XÚC XÍCH NƯỚNG 335

Duck confit wonton, Serrano cream cheese, EWB 
pale ale nacho cheese, mandarin and lime Pico 
de Gallo, pickled chilis, cilantrop
Hoành thánh vịt nấu chậm, phô mai kem ớt 
Serrano, phô mai nacho bia Pale Ale, salad 
chanh quýt, ớt ngâm và ngò

DUCK WONTON NACHOS
HOÀNH THÁNH NACHO VỊT 160

Carrots, celery, cashew, corn 
Cà rốt, cần tây, hạt điều, bắp

PINEAPPLE FRIED RICE
CƠM CHIÊN THƠM (V) 135

Carne asada, french fries, sour cream, guacamole 
Cheddar cheese, pico de gallo, dynamite sauce
Thịt bò nướng, khoai tây, kem chua, sốt bơ với phô 
mai cheddar, salsa đỏ, sốt ớt cay 

CALIFORNIA FRIES
KHOAI TÂY CHIÊN KIỂU CALIFORNIA 175 POULTRY

GIA CẦM

Served with seasonal vegetables, caramelized 
red pepper & onion, beer sweet and sour sauce
Dùng kèm với rau củ theo mùa, ớt chuông và 
hành tây caramel, nước sốt bia chua ngọt

EAST WEST ROASTED CHICKEN
GÀ NƯỚNG EAST WEST 240

Tender braised pork belly then wok fried and tossed 
in a Korean BBQ Beer sauce, sesame, scallions, 
pickled chilies
Thịt ba chỉ hầm sốt BBQ Hàn Quốc, mè, hành lá, ớt 
ngâm

CRISPY YOUNG COCONUT 
DỪA NON CHIÊN GIÒN (V) 130

Served with garlic aioli, dried shrimp, crispy shallots, 
cilantro
Dùng kèm với sốt tỏi, tôm khô, hành phi, ngò

EAST WEST CORN ON COB
BẮP NƯỚNG KIỂU EAST WEST 99

Served with tomato jam, garlic aioli, house-made 
chili sauce
Dùng kèm mứt cà chua, sốt mayonnaise tỏi, tương 
ớt house made

ONION RINGS
HÀNH TÂY CHIÊN 135

Stewed beef and carrot served with mango 
papaya crème fraiche
Thịt bò hầm với cà rốt dùng kèm mứt đu đủ xoài

BO KHO PUFF PASTRY
BÁNH BÒ KHO CHIÊN GIÒN 120

Served with Cajun Sauce
Dùng với gia vị Cajun

FRIED PICKLED LUFFA
MƯỚP NGÂM DẤM CHIÊN GIÒN 130

Served with tomato jam, garlic aioli, and 
house-made chili sauce
Dùng kèm với mứt cà chua, sốt tỏi, và tương ớt 
house made

HAND CUT FRIES
KHOAI TÂY CHIÊN 99

Served with Hoisin sauce, house made chili 
sauce, pico de gallo, cilantro
Dùng kèm sốt tương ngọt, tương ớt house made, 
salsa đỏ, ngò

SPICY TOFU BITES
ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN (V) 135



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

Nạc lưng bò Úc nướng than 350gr

AUSTRALIAN RIB EYE 350GR 450

Sườn bụng bò Úc nướng than 900gr

AUSTRALIAN 
BONE IN RIB EYE 900GR 1.500

Thăn Vai Bò Tasmanian

1.3 -1.5KG TASMANIAN
TOMAHAWK STEAK 2.310

500gr T-bone bò Úc nướng than

AUSTRALIAN T-BONE 500GR 850

Phi lê bò Úc nướng than 250gr 

AUSTRALIAN TENDERLOIN 250GR 625

Thăn lưng bò Úc nướng than 

AUSTRALIAN
NEW YORK STRIP 300GR 525

Sườn bụng bò nguyên cây nướng than 
750gr 

BONE-IN BEEF SHORT-RIB 750GR 895

Bone-in beef short rib

Tomahawk

BEEF
THỊT BÒ

Our beef is charcoal grilled to perfection to bring out 
the natural flavours of the meat
Thịt bò được nướng trên than lửa hồng để mang tới 
hương vị ngon nhất

MASH POTATOES
Khoai tây nghiền

BAKED POTATOES
Khoai tây đút lò

CORN ON THE COB
Bắp nướng 

GRILLED ASPARAGUS
Măng tây nướng 

SEASONAL VEGETABLES
Rau củ theo mùa nướng 

FRENCH FRIES
Khoai tây chiên 

SAUTEED MUSHROOMS
Nấm xào 

CARAMELIZED ONION & PEPPERS
Hành tây và ớt chuông xào 

WHITE RICE
Cơm trắng

57

SIDES - món ăn kèm

RED WINE SAUCE
Sốt rượu đỏ

CREAMY MUSHROOM SAUCE
Sốt kem nấm 

RAU RAM PESTO
Sốt pesto rau răm

CHEESE SAUCE
Sốt phô mai 

BLACK PEPPER SAUCE
Sốt tiêu đen

KOREAN SWEET & SOUR BBQ
Sốt chua ngọt kiểu Hàn Quốc

36

SAUCES - SỐT



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

GRILLING LAVA HOT ROCK
CÁC MÓN NƯỚNG TRÊN ÐÁ NÓNG KIỂU NHẬT
SERVED WITH PICKLES & ASSORTED DIPPING SAUCES

DÙNG KÈM RAU CỦ NGÂM DẤM VÀ NHIỀU LOẠI NƯỚC CHẤM

Thịt bò Wagyu

JAPANESE WAGYU BEEF SIRLOIN
125GR 975

Heo Iberico Tây Ban nha

IBERICO TENDERLOIN 125GR 450

SEAFOOD
HẢI SẢN

White wine salmon cream sauce, kaffir 
lime leaves, crispy shallots
Sốt kem rượu trắng làm từ cá hồi, lá chanh 
kaffir, hành phi

CLAMS LINGUINI
MÌ Ý NGHÊU 225

Served with black sticky rice, roasted parsnip, 
fried egg, lemongrass ginger coconut milk
Dùng kèm xôi nếp than, củ cải vàng nướng, 
trứng chiên, nước cốt dừa xả

PAN-SEARED NORWEGIAN SALMON
CÁ HỒI NA UY ÁP CHẢO 375

Clear rice noodles, shiitake, bell peppers, 
corn, shrimp, crab and chili sauce
Miến, nấm đông cô, tôm, cua, sốt ớt, bắp và 
ớt chuông

VIETNAMESE CHILI CRAB NOODLES
HỦ TIẾU CUA SỐT ỚT 290

miso sauce, brown rice, grilled pickled 
cauliflower, arugula, fukaki japanese 
seasoning
Sốt miso, gạo lức, bông cải ngâm nướng, cải 
arugula, gia vị Fukaki của Nhật

PAN-SEARED SEA BASS
CÁ CHẼM ÁP CHẢO 375



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

PORK

House made chipotle East West Stout BBQ sauce
Dùng kèm sốt chipotle East West Stout BBQ 

BBQ CHIPOTLE STOUT RIBS 
SƯỜN HẦM SỐT BIA ĐEN STOUT 480

Served with lettuce wraps, sweet sour 
cabbage, spicy chili fish sauce, calamansi salt 
and pepper dip
Dùng kèm với xà lách, bắp cải chua ngọt, 
nước mắm ớt, muối tiêu tắc

CRISPY PORK LEG
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN 420

Smoked pork sausage, shrimp, chicken, cajun spices, bell peppers, 
celery, onions, herbs
Xúc xích, tôm, thịt gà, gia vị cajun, ớt chuông, cần tây, hành tây, 
thảo mộc 

JAMBALAYA CAJUN STIR-FRIED RICE
CƠM CHIÊN JAMBALAYA THEO KIỂU MIỀN NAM NƯỚC MỸ 240

THỊT HEO
Crispy garlic, pickles, spicy sprouts
Tỏi phi, rau củ ngâm dấm, giá cay 

CAJUN GRILLED SQUID & OKRA IN SPICY TURMERIC TOMATO SAUCE
MỰC VÀ ĐẬU BẮP NƯỚNG KIỂU CAJUN DÙNG KÈM XỐT CÀ CHUA CAY  325

Wasabi, pickled black radish, shiso leaf
Wasabi, củ cải đen ngâm giấm, lá tía tô

SESAME CRUSTED PAN SEARED TUNA 
CÁ NGỪ ÁP CHẢO TÁI MÈ 500

Japanese scallops (2 pcs), Nha Trang oysters (4pcs), shrimps (4pcs), whole squid 

(200 grams), salmon skewers (2pcs), baby octopus (200 grams), New Zealand 

mussels (4pcs), clams (8 pcs), house-made chili sauce, salt pepper lime dip.

Sò điệp Nhật (2 con), hàu Nha Trang (4 con), tôm ướp gia vị (4 con), mực 

nguyên con (200gr), cá hồi xiên que (2 cây), bạch tuộc non (200gr), vẹm New 

Zealand (4 con), nghêu (8 con), tương ớt cay house-made, muối tiêu chanh GRILLED SEAFOOD BOARD - HẢI SẢN NƯỚNG

HALF BOARD

Nửa phần

525
999

FULL BOARD

Nguyên phần
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Seabass, shrimp, crispy squid, red and green 
cabbage, sprouts, special creme sauce, Hoisin 
sauce, Pico de Gallo, cilantro
Cá chẽm, tôm, mực chiên giòn, bắp cải tím và 
trắng, giá, xốt kem đặc biệt, salsa đỏ, ngò

SEAFOOD BURRITO
BÁNH CUỘN HẢI SẢN 350

Tender duck confit, pate aioli, chili sauce, 
cucumbers and carrots, cilantro, and pickled 
lotus root 
Vịt nấu chậm, sốt pate, sốt ớt, dưa leo, cà rốt, 
ngò, củ sen ngâm

DUCK CONFIT BANH MI 
BÁNH MÌ VỊT NẤU CHẬM 160

Add
fried egg

+ 15

Gochujang BBQ sauce, kimchi, garlic aioli, brioche bun
Sốt Gochujang BBQ, kimchi, sốt tỏi aioli, bánh mì brioche

KOREAN FRIED CHICKEN SANDWICH 
BÁNH MÌ GÀ CHIÊN KIỂU HÀN QUỐC 185 Add

fried egg

+ 15

Wasabi mayo, scallions, shiso leaf, pickled radish, 
brioche bun
Sốt mayo wasabi, hành lá, tía tô, củ cải ngâm dấm, 
bánh mì ngọt

SEARED TUNA STEAK SANDWICH
SANDWICH CÁ NGỪ PHI LÊ 225

BURGERS
& SANDWICHES

Sautéed chopped ribeye, onions and peppers, smoked 
Provolone, house cheese wiz
Thăn bò ngoại xào, hành tây, tiêu, phô mai Provolone 
xông khói, sốt phô mai vùng Philladelphia

PHILLY CHEESE STEAK BANH MI 
THĂN BÒ NGOẠI NƯỚNG KIỂU PHILADELPHIA 240

Taleggio, Cheddar, smoked Provolone, grilled to melty 
perfection
Phô mai Taleggio, Cheddar, Provolone xông khói được 
nướng hoàn hảo

THREE CHEESE GRILLED CHEESE BANH MI 
BÁNH MÌ PHÔ MAI 3 LOẠI NƯỚNG 150

Cheddar cheese, house bacon, tomato jam 
and beer pickles, aioli, brioche bun
Phô mai Cheddar, thịt heo xông khói, mứt cà 
chua và đồ chua, sốt aioli, bánh mì brioche 

CRAFT BEER BURGER 
BURGER BÒ 225



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

Sweet and salty peanut butter crunch, creamy 
milk chocolate and buttery caramel, chocolate 
brownie, honey-roasted peanuts, beer caramel 
drizzle, butter cream.
Kẹo bơ đậu phộng thơm ngon, cùng chocolate 
sữa béo ngậy kết hợp cùng bánh brownie 
chocolate, đậu phộng rang mật ong giòn tan, sốt 
bia caramel và kem bơ 

CHOCOLATE PEANUT BUTTER STACK
BÁNH CHOCOLATE BƠ ĐẬU PHỘNG 190

Bellany Vanilla Ice Cream drowned in Coffee 
Vanilla Porter
Kem Vanilla phủ bia Coffee Vanilla Porter

BEER-GATO 95

Vanilla, chocolate brownie, young coconut, salted 
peanut buttter
Vanilla, chocolate brownie, dừa, bơ đậu phộng mặn

BELLANY ICE CREAM (2 SCOOPS) (V)
KEM (2 VIÊN) 95

DESSERTS
TRÁNG MIỆNG

Raspberry, passion fruit
Mâm Xôi, chanh dây

BELLANY SORBET (2 SCOOPS) (V) 
KEM BELLANY SORBET (2 VIÊN) 95

150

PANDAN PANNA COTTA WITH 
GINGER GEL AND SUGAR TUILE 
BÁNH PANNA COTTA LÁ DỨA VỚI 
MỨT GỪNG VÀ BÁNH KẸP

Your choice of ice cream sandwiched between 
2 house-made spent grain cookies, with beer 
caramel drizzle
Lựa chọn kem yêu thích, và dùng kèm bánh 
quy house-made với sốt bia caramel

COOKIE ICE CREAM SANDWICH
BÁNH QUY KẸP KEM 130

SEASONAL FRUIT BOARD 
TRÁI CÂY THẬP CẨM

SMALL
Phần nhỏ

130 220

LARGE
Phần lớn




