


Charcuterie & Cheese Board /     580
Thịt Nguội và Phô Mai Kết Hợp
Chef Matthews taste tested selection of imported Italian artisanal 
cheeses and charcuterie, accompanied with fresh fruit, housemade 
jams, and crostini
Thịt nguội và phô mai nhập khẩu từ Ý, kết hợp với trái cây tươi, 
mứt nhà làm và bánh mì crostini

Seasonal Fruit Board / 
Trái Cây Thập Cẩm

• Basic Package / Gói Nước Basic                                                            350/person/ khách 
 Includes craft beers, soft drinks, juices, tea, and coffee  
 Bao gồm 8 loại bia thủ công, nước ngọt, nước ép trái cây, trả và cà phê

• Ultimate Package / Gói Nước Ultimate                 550/person/ khách 
Includes craft beers, wine (sparkling, red, white, rose), cocktails, soft drinks, juices, tea, and coffee
Bao gồm vang sủi, vang đỏ, vang trắng, vang hồng, 8 loại bia thủ công, cocktails, nước ngọt,
nước ép trai cây, trà và cà phê

ADD-ON FREE FLOW PACKAGES
Packages applied in conjunction with unlimited brunch buffet only
Gói nước không giới hạn chỉ áp dụng khi dùng chung với buffet đồ ăn

CRAFT BEER / BIA THỦ CÔNG
· East West Pale Ale
· Far East IPA
· Summer Hefeweizen
· Saigon Rosé
· Modern Belgian Blonde
· Modern Belgian Dark
· Coffee Vanilla Porter
· Independence Stout

 

COCKTAILS
· Margarita

Tequila, Cointreau, lime
Rượu tequila, rượu Cointreau, chanh 

· Screw Driver
Vodka, orange juice
Rượu vodka, nước cam

· East West Bloody Mary 
Vodka, tomato juice, celery 
Rượu Vodka, nước ép cà chua, cần tây 

· Kir Royale 
Sparkling wine, creme de casis
Rượu vang sủi, rượu mùi trái dâu rừng đen

· Gin Fizz
Gin, lime juice, simple syrup, soda
Rượu gin, nước chanh, nước đường, soda

SOFT DRINKS / NƯỚC NGỌT 
· Coke

· Coke Light

· Sprite

· Soda 

JUICE / NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
· Watermelon
  Nước Ép Dưa Hấu

· Pineapple
  Nước Ép Thơm

COFFEE & TEA / TRÀ VÀ CÀ PHÊ
· Vietnamese Iced Milk Coffee

· Americano

· Cappuccino

· Espresso

· Green Tea

* 20% discount for all bottles in regular drink menu
(in conjunction with brunch buffet package only and non-applicable for takeaway beer bottles)

* Giảm giá 20% cho tất cả các chai rượu trong menu thức uống
(chỉ áp dụng cho các thực khách dùng buffet đồ ăn và không áp dụng cho bia chai)

Kale Shrimp Caesar Salad / Salad Tôm Caesar Cải Kale   210
Grilled shrimp, garlic croutons, shaved Parmesan, and housemade Caesar dressing
Tôm nướng, bánh crouton tỏi, phô mai Parmesan bào, sốt Caesar nhà làm

2-Way Papaya Salad / Salad Đu Đủ 2 Kiểu    150
Fresh cut ripe papaya and Vietnamese green papaya salad, arugula, and 
Granny Smith apples, with our smoky onion vinaigrette 
Dùng kèm với cải arugula, táo xanh Granny Smith, sốt dấm rau răm hành 
tây xông khói

Fresh Oysters (6 pcs) / Hàu Sống (6 con)   160 
Local Nha Trang oysters served with a Rosé mignonette 
Hàu sống Nha Trang dùng kèm sốt dấm Rosé

APPETIZERS / MÓN KHAI VỊ
Available for A La Carte order only

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

Traditional Pancake Stack / Bánh Kếp Truyền Thống   150
Mango papaya crème fraiche, honey
Sốt kem xoài, mật ong

Two Eggs Any Way / Các Món Trứng      110
Eggs any style (scrambled, boiled, fried, poached) and bacon
Trứng theo yêu cầu (đánh, luộc, chiên, chần), thịt heo ba chỉ xông khói

Thai French Toast / Bánh Mì Chiên Trứng Sữa       175
Whipped peanut butter coconut milk cream cheese, peanut sauce, lemongrass
ginger coconut sauce, cashew basil crumble
Bơ đậu phộng sữa dừa, sốt đậu phộng, sốt dừa xả gừng, vụn hạt điều húng quế

Steak and Eggs / Bò Bít Tết      210
Ribeye, fried eggs, grilled tomato, grilled onions, mushrooms 
Thăn lưng bò, trứng chiên, cà chua nướng, hành tây, nấm nướng

Baked Stuffed Burrata Caprese Avocados /    250
Quả Bơ Nhồi Phô Mai Nướng
Cherry tomatoes, burrata cheese, basil, balsamic reduction drizzle
Cà chua bi, phô mai burrata, rau quế, dấm đen balsamic cô đặc

East West Breakfast Sandwich / Bánh Sandwich Kiểu East West  175
Scrambled eggs, smoked ham, bacon, cheese sauce, arugula, pumpkin seed bread
Trứng đánh, đùi heo xông khói, ba rọi xông khói, sốt phô mai, rau arugula, 
bánh mì hạt bí

Chorizo Breakfast Quesadilla / Bánh Quesadilla Xúc Xích Cay   175
Chorizo sausage, scramble eggs, cheddar cheese, sour cream, pico de gallo, 
cilantro
Xúc xích cay, trứng đánh, phô mai Cheddar, sốt kem chua, salsa đỏ, ngò rí

Chilaquiles / Món Ăn Kiểu Mexico      175
Tortilla, egg, housemade red salsa, cheese, picked chilis, cilantro, sour cream
Bánh tortilla, trứng, salad cà chua, phô mai, ớt ngâm, ngò rí, kem chua tươi
 
Carne Asada Breakfast Steak Tacos / Bánh Taco Bò   205 
Ribeye steak, scrambled eggs, grilled onions and mushrooms, cheese, pico 
de gallo, salsa hot sauce
Thăn lưng bò, trứng đánh, hành tây nướng và nấm, phô mai, salad cà chua 
ngò rí, sốt salsa cay

Carnitas Breakfast Pork Belly Tacos / Bánh Taco Thịt Ba Chỉ   160
Pork belly, scrambled eggs, grilled onions and mushrooms, cheese, pico de 
gallo, salsa hot sauce
Thịt ba chỉ, trứng đánh, hành tây nướng và nấm, phô mai, salad cà chua 
ngò rí, sốt salsa cay

Tropical Shrimp Tacos / Bánh Taco Tôm     205 
Coconut breaded shrimp, sour cream, cabbage, pineapple, pico de gallo, 
salsa hot sauce
Tôm chiên dừa, kem chua, bắp cải, thơm, salad cà chua ngò rí, sốt salsa cay

Curry Avocado Crispy Fried Egg Toast /      135
Bánh Mì Phết Bơ Dằm 
Curry flavored avocado spread, fried egg, drizzled with honey
Bơ dằm vị cà ri, trứng chiên, mật ong

Mac N’ Cheese Tater Tot Hash /     175
Nui Phô Mai Với Bánh Khoai Tây Chiên
Swiss, Cheddar, Gouda mac and cheese covered over tater tots, 
topped with bacon, sour cream, scallions 
Nui sốt 3 loại phô mai, bánh khoai tây chiên giòn, kem chua, thịt 
ba rọi xông khói, hành lá

Fried Chicken Strips N’ Waffles /      205
Bánh Tổ Ong Và Gà Chiên
Hot honey, peanuts, scallions
Sốt mật ong nóng, đậu phộng, hành lá

Elvis Waffles / Bánh Tổ Ong Kiểu Elvis         175
Fried bananas, peanut butter sauce, marshmallows, peanuts, basil
Chuối chiên, sốt bơ đậu phộng, kẹo marshmallows, đậu phộng, 
húng quế

SIDES / MÓN ĂN KÈM

Bacon / Thịt Xông Khói        50

Breakfast Potatoes / Khoai Tây Đút Lò       35

Buttery Croissant / Bánh Croissant       45

BRUNCH FAVORITES
plates are made to order

CHEF’S NEW CREATIONS
January - March

* Friendly reminder: one order at a time
  Nhắc nhở thân thiện: chọn một món cho từng lần gọi món

BEVERAGE OFFERS
THỰC ĐƠN NƯỚC UỐNG

UNLIMITED BRUNCH BUFFET
Adult / Người lớn: 500 per person  |  Child / Trẻ em: 250 per person
Applicable for children from 6 to 12 years old / Áp dụng cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi

Free for children under 6 years old / Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

Small / Phần Nhỏ           105
Large / Phần Lớn           190

Please let us know if you have any food allergies or special dietary restrictions / Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có chế độ ăn kiêng đặc biệt hoặc có vấn đề về dị ứng
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

= Vegetarian Friendly / Món Chay

IBU: 32 
IBU: 54 
IBU: 20  
IBU: 12  
IBU: 23 
IBU: 23  
IBU: 20  
IBU: 68

|  ABV: 6%
|  ABV: 6.7%
|  ABV: 5.9%
|  ABV: 3%
|  ABV: 7.6%
|  ABV: 8.1%
|  ABV: 7%
|  ABV: 12% 


