
BREWING TEAM
Our brewing program is directed by 
Portland born Sean Thommen, who 
brings over 20 years of crafting 
world-class beers to East West. After 
studying the science of brewing in 
the United States and Germany. Sean 
began brewing and honed his skill 
in Portland, Oregon, the craft beer 
capital of the world. Sean is excited 
to share his brewing knowledge and 
is dedicated to advancing the craft 
beer culture in Vietnam.

OUR INGREDIENTS
East West Brewing Co. is committed to 
using only the freshest and finest 
quality ingredients to craft a beer 
with flavors that are truly authentic 
and unique.

We are proud to source our
ingredients from reputable sources 
across the globe, including local 
ingredients when possible. We craft 
beer in a wide range of style, using 
different ingredients from the East to 
the West.



CRAFT BEER

EAST WEST PALE ALE PACIFIC PILSNER
330ml    90

500ml    125

With inspirations from both sides of the world, 
our flagship East West Pale Ale provides a 
perfect balance of German and Australian 
malts with New Zealand and American hops.
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 

Bia East West Pale Ale, bia chủ lực của East 
West, bia đậm đà thơm ngon đem đến mùi vị 
đặc trưng nhờ sự cân bằng giữa mạch nha 
Đức - Úc và hoa bia Mỹ - New Zealand.
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

IBU: 32 | ABV: 6%

From aromatic American hops from Yakima to 
New Zealand’s tropical Nelson Sauvin hops, 
our Far East IPA provides a beautiful inter-
pacific aroma that is enjoyable all year round. 
Aroma: pine, citrus, passion fruit 
Flavor: soft maltiness, fruity, natural light 
bitterness
Mouthfeel: medium | Color: orange, amber 

Nét đặc trưng của Far East IPA đến từ mùi 
thơm của hoa bia Mỹ đến từ vùng Yakima và 
hoa bia nhiệt đới Nelson Sauvin New Zealand, 
các loại hoa bia này mang đến hương thơm 
liên Thái Bình Dương tuyệt vời và xứng đáng 
để thưởng thức quanh năm.
Hương thơm: gỗ thông và các loại cây họ 
cam, quýt, cùng với chanh dây
Mùi vị: dịu vị ngũ cốc, thơm mùi trái cây, vị 
đắng tự nhiên  
Cảm giác xúc giác: vừa | Màu: cam, hổ phách

IBU: 54 | ABV: 6.7%

Using all barley malt with generous amounts 
of light Citra hop for a lively burst of aroma. 
Our Pacific Pilsner will be welcome to those 
who seek light easy to drink beer.

Aroma: cracker like malt, citrus herbal notes 
from light dry hopping of citra hops
Flavor: light honey and grain with a spice and 
herbal like finish 
Mouthfeel: dry, crisp yet full, allows flavors to 
linger | Color: light gold, brilliantly clear 

Sử dụng hoàn toàn là mạch nha lúa mạch 
và hoa bia Citra để tạo nên hương thơm độc 
đáo. Đây là loại bia dành cho những ai muốn 
thưởng thức dòng bia dễ uống nhưng vẫn 
giữ nguyên chất lượng! 
Hương thơm: mùi thơm từ pilsner cổ điển 
như lúa mạch, men lager kết hợp với hương 
thơm từ các loại cây họ cam, quýt và thảo 
mộc đến từ hoa bia citra
Mùi vị: dịu vị mât ong và ngũ cốc cùng gia vị, 
thảo mộc khi kết thúc
Cảm giác xúc giác: tươi mát, sảng khoái | 
Màu: vàng nhạt và trong suốt 

IBU: 26 | ABV: 5%

330ml 95
500ml 130

330ml 85
500ml 115

FAR EAST IPA 

SAIGON ROSÉ 330ml 90

This crisp and light bodied wheat ale contains a refreshing acidity and 
luscious fruit forward profile of fresh raspberries. Pink rose hues and 
berry perfumes, the Saigon Rosé delivers a crisp, clean, and subtle 
sweetness.

Aroma: fresh berries, citrus, floral
Flavor: raspberry, light maltiness, honey, citrus  
Mouthfeel: light, crisp | Color: hazy pink

Bia Saigon Rosé là loại bia lúa mì mang lại sự tươi mát, có mùi thơm 
và vị chua tự nhiên từ quả mâm xôi. Sắc hồng và mùi thơm kết hợp 
với vị chua tươi mát tạo ra sản phẩm thơm ngon, mùi vị độc đáo.
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

IBU: 12 | ABV: 3%

SUMMER HEFEWEIZEN 330ml 90
500ml 125

Everything that a classic German wheat ale embodies. Combined 
with German noble hops and rich wheat malts, our Summer Hefeweizen 
delivers a bold, refreshing, clean flavor. 
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 

Tất cả là hiện thân của một loại bia lúa mì kinh điển theo phong 
cách Đức. Kết hợp hoa bia Đức quý hiếm cùng với các loại mạch 
nha lúa mì phong phú, Summer Hefeweizen mang đến mùi vị đậm 
đà, sảng khoái.
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 có sắc cam

IBU: 20 | ABV: 5.9%

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



MODERN BELGIAN DARK 330ml 105
500ml 145

Complex with rich malts that delivers strong aromas of caramel and 
baked bread, with a hint of spiciness. We switched out the traditional use 
of Belgian candy sugar for local Vietnamese palm sugar to give a vanilla 
and toffee depth. 
Aroma: raisin, fig, toffee, baked bread, spice
Flavor: notes of vanilla and malt, low bitterness, long finish
Mouthfeel: full, smooth | Color: deep copper brown

Đây là sự kết hợp phức tạp với nhiều loại mạch nha mang đến mùi thơm 
ngào ngạt của caramel và bánh mì nướng hoà quyện với hương gia vị nhẹ. 
Điểm thay đổi so với công thức truyền thống là sử dụng đường thốt nốt Việt 
Nam để mang đến độ sâu hương vị của vanilla và kẹo bơ cứng.
Hương thơm: nho khô, quả sung, kẹo bơ cứng, bánh mì nướng, và gia vị
Mùi vị: vanilla và mạch nha, hơi đắng và có dư vị kéo dài  
Cảm giác xúc giác: đậm đà và mượt mà | Màu: nâu đồng

IBU: 23 | ABV: 8.1%

330ml 105
500ml 145MODERN BELGIAN BLONDE

Deceivingly strong, the malt character provides a strong foundation, while 
balancing the medley of Belgian yeast and hops. Switching out Belgian 
candy sugar for local Vietnamese palm sugar provides a contemporary 
twist to this Belgian classic.
Aroma: banana, spice, lemon, floral, herbaceous
Flavor: light hops, spicy and earthy, lightly caramelized sugar, mild honey
Mouthfeel: medium, effervescent | Color: straw gold 

Bia Modern Belgian Blonde mang đến hương vị độc đáo và sở hữu nền tảng 
mạnh mẽ từ nhiều loại mạch nha, đồng thời cân bằng hỗn hợp men Bỉ và 
hoa bia. Kết hợp với việc sử dụng đường thốt nốt Việt Nam tạo nên điểm 
nhấn nổi bật.
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

IBU: 23 | ABV: 7.6%

INDEPENDENCE STOUT 330ml 105
500ml 145

Our Independence Stout is an intense dark ale that encompasses a range 
of rich and complex flavor profiles, with malts, fruit esters, hops, and alcohol 
harmoniously in balance. 
Aroma: coffee, dark chocolate, slightly burnt tone, dark fruit
Flavor: complex, prunes, mild chocolate, caramel, lingering roast, warm character
Mouthfeel: rich, full | Color: opaque black

Independence Stout là loại bia mạnh, đậm màu và chứa đựng nhiều hương 
vị phong phú cũng như phức tạp. Các loại mạch nha, este trái cây, hoa bia 
kết hợp hài hoà một cách cân bằng.
Hương thơm: cà phê, chocolate 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 chocolate, caramel, vị rang kéo dài
Cảm giác xúc giác: ngậy và đậm đà | Màu: đen tuyền

IBU: 68 | ABV: 12%

DON’T KNOW WHAT TO CHOOSE? / CHƯA CÓ SỰ LỰA CHỌN?

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

COFFEE VANILLA PORTER
Our Coffee Vanilla Porter uses a unique cold press coffee blend designed to 
complement the robust character of the beer. Deep roasted malts, Vietnamese 
coffee, and vanilla contributes layers of decadence and smoothness.

Aroma: chocolate, coffee, vanilla, toasted bread
Flavor: bittersweet cocoa, coffee, vanilla, caramel, nutty, toffee-like
Mouthfeel: medium, full | Color: dark brown / black

Coffee Vanilla Porter sử dụng cà phê lạnh độc đáo kết hợp với điểm 
mạnh của bia. Đây là sự kết hợp độc đáo từ nguyên liệu mạch nha đại 
mạch hoà quyện với hương thơm cà phê Việt Nam và vanilla ngào ngạt.
Hương thơm: chocolate, cà phê, vanilla, bánh mì nướng 
Mùi vị: mang vị đắng lẫn ngọt của cacao, kết hợp với cà phê, vanilla, caramel, 
hạt dẻ, và hương vị giống kẹo bơ cứng
Cảm giác xúc giác: vừa, đậm | Màu: nâu đậm / đen

IBU: 20 | ABV: 7%

330ml 105
500ml 145

CRAFT BEER

KING’S FLIGHT | 10 465

Any 10 styles / 10 x 160ml glasses
10 loại bất kỳ / 10 x ly 160ml

TASTING FLIGHT | 4 195

Any 4 styles / 4 x 160ml glasses
4 loại bất kỳ / 4 x ly 160ml



Aviation

New York
Sour

COCKTAILS

GIN FIZZ           Glass/Ly: 125
Gin, lime juice, simple syrup, soda
Rượu Gin, nước chanh, nước đường, soda

AVIATION          Glass/Ly: 130
Gin, crème de violette, lime juice, Maraschino liqueur
Rượu Gin, rượu mùi violette, nước chanh và rượu Maraschino

TOM COLLINS          Glass/Ly: 125
Gin, lime, soda
Rượu gin, chanh, nước soda

NEGRONI           Glass/Ly: 150
Gin, sweet Vermouth, Campari
Rượu Gin, rượu Rosso, rượu mùi vỏ cam

MOJITO                         Glass/Ly: 130
Rhum, lime, mint leaves
Rượu rum, chanh, lá bạc hà tươi

ROSEQUIRI                        Glass/Ly: 145
Rhum, Saigon Rosé beer, lemongrass, berries syrup, kumquat, lychee
Rượu rum, bia Saigon Rosé, xả, si rúp trái berries, tắc, vải

SAIGON SOUL                        Glass/Ly: 130
Rhum, basil, brown sugar, lime, kumquat, mango
Rượu rum, húng quế, đường nâu, chanh, tắc, xoài

PINA COLADA                       Glass/ Ly: 175 
Rhum, coconut liqueur, coconut milk, pineapple juice
Rượu Rum, rượu mùi dừa, nước cốt dừa, nước ép thơm

STRAWBERRY MOJITO                       Glass/Ly: 140
Rhum, strawberry, lime, mint leaves
Rượu rum, dâu, chanh, lá bạc hà tươi

CAIPIRINHA    Glass/Ly: 125
Cachaca, sugar, lime
Rượu Cachaca, đường, chanh

APEROL SPRITZ     Glass/Ly: 155
Aperol, lime, sparkling wine, soda
Aperol, chanh, rượu vang sủi bọt,
nước soda

LONG ISLAND ICED TEA   Glass/Ly: 180
Vodka, Cointreau, Tequila,
Gin, Rhum, lime
Rượu Vodka, Cointreau,
Tequila, Gin, Rhum, chanh

COCKTAILS

NEW YORK SOUR              Glass/Ly: 150
Bourbon whiskey, lime juice, simple syrup, egg white  
Rượu Whiskey, nước chanh, nước đường và lòng trắng trứng

IPA OLD FASHIONED             Glass/Ly: 180
Bourbon whiskey, angostura bitter, orange bitter, Far East IPA beer
Rượu Whiskey, rượu thảo mộc, rượu cam đắng, bia Far East IPA

MINT JULEP              Glass/Ly: 150
Bourbon whiskey, mint leaves, brown sugar 
Rượu Whiskey, lá húng quế, đường nâu

• GIN BASED COCKTAILS •

WHISKEY
BASED

COCKTAILS

WHISKEY
BASED

COCKTAILS

- RHUM BASED COCKTAILS -
Rosequiri

Pina
Colada

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

Saigon
Soul

Strawberry 
Mojito



Bloody
Mary

EAST WEST BLOODY MARY                      Glass/Ly: 115
Vodka, tomato juice & celery
Rượu Vodka, nước ép cà chua, cần tây 

SCREW DRIVER                                          Glass/Ly: 115
Vodka, orange juice
Rượu Vodka, nước cam

COSMOPOLITAN                                        Glass/Ly: 170
Vodka, Cointreau, cranberry juice
Rượu Vodka, Cointreau, nước ép trái việt quất

COFFEE NIGHT                                        Glass/Ly: 140
Vodka, Coffee Vanilla Porter beer, milk, white peach 
Rượu vodka, bia Coffee Vanilla, sữa tươi, đào trắng

Glass/Ly 5cl Bottle/Chai

WHISKEY

Jack Daniel’s 115 1500

Johnny Walker Black Label 125 1700

Wild Turkey 81 170 2260

Chivas Regal 18y  260 3150

The Glenlivet 12y 290 3400

Woodford Reserve  295 3770

Macallan 12  345 4080

Glenfiddich 12  290 3400

COGNAC

Hennessy VSOP  320 4300

Remy Martin VSOP  290 3400

TEQUILA

Two Fingers 110 1220

Cuervo Especiale Gold 110 1220

Patron XO Café 190 2600

Patron Silver 250 3300

Patron Anejo  345 4400

  

RHUM

Captain Morgan 110 1200

Bacardi Gold/White 115 1300

Sagatiba (Cachaca) 170 2250

GIN

Bombay Sapphire 115 1300

No.3 London Dry 46% 280 3600

Hendrick’s 190 2600

Monkey 47 295 4900

Greenall’s Dry Gin 110 1200

Botanist Islay Gin 280 3600

VODKA

Svedka 115 1300

Grey Goose 190 2600

Belvedere 220 3100

Absolute 115 1300

OTHER

Jägermeister 125 1700

Yomeishu 125 1700

Tezukuri Umeshu 135 1850

TEQUILA BASED
COCKTAILS

MARGARITA                 Glass/Ly: 135
Tequila, Cointreau, lime
Rượu Tequila, Cointreau, chanh

HEFE PICANTE                   Glass/Ly: 150
Tequila, Summer Hefeweizen beer, passionfruit juice,
shrimp salt, passionfruit syrup, lime juice
Rượu Tequila, bia Summer Hefeweizen, nước ép chanh dây, 
muối tôm, si rô chanh dây, nước chanh

TEQUILA SUNRISE                 Glass/Ly: 130
Tequila, orange juice, grenadine
Rượu Tequila, nước cam, siro Grenadine

VODKA BASED 
COCKTAILS

VODKA BASED 
COCKTAILS

Coffee
Night

Cosmopolitan

SPIRITS /
RƯỢU MẠNH

COCKTAILS

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

Hefe
Picante 



WINES

 RED WINES / 
RƯỢU VANG ĐỎ

CASA SUBERCASEAUX, CENTRAL VALLEY
Chile | Cabernet Sauvignon 
Color: red ruby with violet reflection
Aroma: fresh red fruits, spices, tabacco
Palate: medium body, juicy, fine tannins, long finish

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

1887, CENTRAL VALLEY 
Chile | Cabernet Sauvignon
Color: dark red 
Aroma: berry, sweet spices
Palate: full bodied wine, fresh acidity, round soft structure

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

THALASSA, VDP CHARENTAIS   
France | Merlot 
Color: red ruby
Aroma: complex bouquet, red fruits, vanilla and licorice scents
Palate: young 

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

GRAN LOMO, MENDOZA   
Argentina | Malbec   
Color: violet tones
Aroma: delicate, berries, plums
Palate: velvety body, round tannins 

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

TRIBU, MENDOZA
Argentina | Pinot Noir
Color: ruby red
Aroma: plums, cherries combine with fine confiture notes
Palate: soft oak touches, round, persistent tannin

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

LUIS FELIPE EDWARDS, CENTRAL VALLEY   
Chile | Cabernet Sauvignon 
Color: ruby red
Aroma: fruity, plum, cherries, toasted notes
Palate: soft and elegant tannins, long finish

Bottle/ Chai 75cl: 1000

MONTGRAS RESERVA, COLCHAGUA VALLEY 
Chile | Cabernet Sauvignon
Color: deep crimson red
Aroma: mocha, vanilla, cedar, currant
Palate: toast, mocha, lingering finish

Bottle/Chai 75cl: 1500

YALUMBA Y SERIES, SOUTH AUSTRALIA 
Australia | Cabernet Sauvignon
Color: dark plum red
Aroma: cassis, satsuma plume
Palate: sweet fruit compote, natural tannin

Bottle/Chai 75cl: 1120

THE WINERY OF GOOD HOPE, STELLENBOSCH 
South Africa | Shiraz
Color: ruby red
Aroma: ripe red fruit
Palate: full bodied, soft texture, spiciness, long finish

Bottle/Chai 75cl: 1157

ECHEVERRIA RESERVA, CURICÓ VALLEY  
Chile | Cabernet Sauvignon
Color: ruby red
Aroma: herbaceous, ripe cassis fruit
Palate: drying tannins, spice on the finish

Bottle/Chai 75cl: 1150

VISTAMAR GRAN RESERVA, MAIPO VALLEY
Chile | Cabernet Sauvignon & Shiraz
Color: dark red
Aroma: bold fruit aroma, mocha
Palate: full bodied, juicy flavors of red fruits, chocolate, mocha

Bottle/Chai 75cl: 2450

ALLAN SCOTT, MARLBOROUGH  
New Zealand | Pinot Noir
Color: bright red ruby
Aroma: ripe red fruits, cassis and delicious spicy notes with 
hints of tobacco
Palate: delicious ripe cherry and violet notes and a hint of dried 
herbs, the ripe supple tannins

Bottle/Chai 75cl: 1600

ST HALLETT FAITH, BAROSSA
Australia | Shiraz
Color: deep, dark red
Aroma: bold fruit aroma, mocha
Palate: medium to full bodied, good structure, firm

Bottle/Chai 75cl: 1250

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



BUBBLES / 
RƯỢU VANG SỦI

DESSERT WINE /
RƯỢU VANG NGỌT TRÁNG MIỆNG

CASA SUBERCASEAUX, CENTRAL VALLEY 
Chile | Sauvignon Blanc   
Color: pale green / yellow
Aroma:  fruity, herbaceous beer, peaches
Palate: semi-dry, refreshing, balanced 

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

1887, CENTRAL VALLEY
Chile | Sauvignon Blanc 
Color: pale yellow
Aroma: citrus, lime, grapefruit
Palate: fresh and crisp wine with citrus and tropical notes 

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

GRAN MAR, MENDOZA  
Argentina | Chardonnay & Torrontes
Color: light yellow with gold tinges
Aroma: floral background, honey, citrus
Palate: sweet, fresh and pleasant

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

BARON PHILLIPPE DE ROTHSCHILD MAPU RESERVA,
VALLE DEL MAIPO
Chile | Chardonnay
Color: bright, sparkling golden color with yellow tinge 
Aroma: pineapple, mango, vanilla, toast
Palate: medium bodied, tropical fruits, long and fresh finish

Bottle/Chai 75cl: 1050

ALLAN SCOTT, MARLBOROUGH  
New Zealand | Sauvignon Blanc
Color: light yellow 
Aroma: punch gooseberry, passionfruit   
Palate: soft, fruity, mouthwatering finish

Bottle/Chai 75cl: 1270

MONTGRAS RESERVA, COLCHAGUA VALLEY
Chile | Chardonnay
Color: deep straw gold
Aroma: ripe pineapple, apricots, vanilla, toast   
Palate: rich structure, creamy vanilla finish

Bottle/Chai 75cl: 1500

CASILLERO DEL DIABLO BRUT, LIMARI VALLEY  
Chile | Chardonnay
Color: light yellow
Aroma: citrus notes with green apple
Palate: rich and well-balanced acidity, subtle touch of lime

Glass/Ly 15cl: 165 | Bottle/Chai 75cl: 750

TOMMASI FILODORA, PROSECCO DOC
Italy | Glera 
Color: light straw yellow and bright
Aroma: elegant, acacia, wisteria flowers
Palate: pleasantly intense, dry, easy to drink, light almond 
aftertaste

Bottle/Chai 75cl: 1100

CHARLES MIGNON BRUT PREMIUM RESERVE,
CHAMPAGNE AC
France | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
Color: light yellow
Aroma: citrus, acacia, honey, fruit drop
Palate: full bodied elegance, honey, grapefruit

Bottle/Chai 75cl: 2100

FIGARO, LANGUEDOC ROUSSILLON  
France | Carignan, Grenache, Syrah 
Color: pink 
Aroma: red fruits aromas
Palate: rich, well balanced, fruity finish

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

GERARD BERTRAND, LANGUEDOC  
France 2015 | Grenache Gris
Color: very pale pink 
Aroma: delightful red berry scents
Palate: slight sparkle, fresh mineral, elegant finish

Bottle/Chai 75cl: 850

white WINES /
RƯỢU VANG TRẮNG

BUBBLES / 
RƯỢU VANG SỦI

LATE HARVEST SAUVIGNON PRIVATE RESERVE,
CENTRAL VALLEY
Chile | Sauvignon Blanc   
Color: golden yellow with amber tones
Aroma: ripe papaya, peach, spice and honey  
Palate: light, fresh, fruity with a long, subtle, honeyed finish 
offers mature fruits aromas such as pear, melon and apricot

Bottle/Chai 37,5cl: 750

ROSÉ / RƯỢU VANG ROSÉ

WINES

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



Cala
Mango

Find Me 
Ginger

Icy
Rooibos

OTHERS

FRESH FRUIT JUICES
& SMOOTHIES /

NƯỚC ÉP & SINH TỐ

FRESH FRUIT JUICES
& SMOOTHIES /

NƯỚC ÉP & SINH TỐ

Glass/Ly

SEASONAL FRESH JUICE / NƯỚC TRÁI CÂY ÉP THEO MÙA          75
Orange, Watermelon, Pineapple, Lime, Mango, Cranberry, Fresh Coconut
Cam, Dưa hấu, Thơm, Chanh, Xoài, Nam Việt Quất, Dừa Tươi

MIXED FRUITS / NƯỚC ÉP HỖN HỢP                    85

SMOOTHIES / SINH TỐ             85
Mango, Strawberry, Avocado
Xoài, Dâu, Bơ

Glass/Ly: 75

CLASSIC LEMON ICED TEA / TRÀ CHANH

LEMONGRASS LEMON ICED TEA / TRÀ CHANH XẢ

ROSEMARY LEMON ICED TEA /
TRÀ CHANH LÁ HƯƠNG THẢO 

CHAMOMILE & SAGE LEMON ICED TEA /
TRÀ CHANH HOA CÚC LÁ CÂY XÔ THƠM

HIBISCUS & CHIA SEED LEMON ICED TEA /
TRÀ CHANH BỤT GIẤM HẠT CHIA 

MYSTERY BUTTERFLY / TRÀ CHANH HOA ĐẬU BIẾC

FLORAL GREEN TEA / TRÀ CHANH THẢO MỘC

ICY ROOIBOS / TRÀ CHANH ROOIBOS

CALAMANGO / TRÀ CHANH XOÀI

FIND ME GINGER /
TRÀ CHANH GỪNG

TEA & COFFEE /
TRÀ & CÀ PHÊ

                 Glass/Ly

JASMINE FLOWER GREEN TEA 70

PURE PEPPERMINT TEA  70

CHAMOMILE TEA   70

EARL GREY TEA   70

VIETNAMESE COFFEE   75

AMERICANO   75

ESPRESSO   75

CAPPUCCINO   80
LATTE     80

WATER / NƯỚC SUỐI
ALBA 450ML   65

SAN PELLEGRINO 500ML  85

SAN PELLEGRINO 750ML                  120

SOFT DRINKS / NƯỚC NGỌT
COKE    60

COKE LIGHT   60

TONIC    60

SPRITE    60

SODA    60

RED BULL    60

LEMON ICED TEA

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

Floral
Green Tea

Mystery 
Butterfly


