
 MORNING FAVORITES

FRENCH TOAST / BÁNH MÌ NƯỚNG   85
Egg any style (scramble, sunny side up, hard boiled, poached), honey, housemade jam

Trứng theo yêu cầu (đánh, chiên, luộc, chần), mật ong, mứt nhà làm

CRISPY BITS BREAKFAST POTATOES / KHOAI TÂY ÁP CHẢO 50
Golden pan-fried potatoes with bacon crumbles
Khoai tây áp chảo với thịt heo ba rọi xông khói

LOCO MOCO / CƠM KIỂU HAWAII   150
Rice, beef burger patty, rich Iberico gravy, sunny side up egg
Cơm trắng, thịt burger bò, sốt gravy Iberico, và trứng ốp la

EWB CLASSIC   90
Egg any style (scramble, sunny side up, hard boiled, poached),

french toast, and your choice of ham, bacon or sausage
Trứng theo yêu cầu (đánh, chiên, luộc, chần), bánh mì nướng,

và lựa chọn giữa thịt nguội, thịt heo ba rọi xông khói hoặc xúc xích

SHAKSHOUKA / BÁNH MÌ DĨA NÓNG   195
Sunny side up egg, ribeye, sausages, sautéed corn,
pork pate in tomato sauce, one toasted baguette

Trứng chiên, thăn vai bò, xúc xích, bắp xào,
và pate gan heo dùng kèm sốt cà chua, bánh mì nướng

STEAK N’ EGGS / BÒ BÍT TẾT   175
Ribeye, egg cooked any style (scramble, sunny side up, hard boiled, poached),

sautéed kale, onion and mushrooms, pork paté
Thăn vai bò, trứng theo yêu cầu (đánh, chiên, luộc, chần),

cải kale xào, hành tây và nấm xào, paté gan heo

MAC N’ CHEESE TATER TOT HASH   175
NUI PHÔ MAI VỚI BÁNH KHOAI TÂY CHIÊN

Swiss, Gouda, Cheddar mac and cheese covered over tater tots, topped with bacon, scallions
Nui sốt ba loại phô mai, bánh khoai tây chiên giòn, thịt heo ba rọi xông khói, hành lá



FLAME-GRILLED STEAK TACOS   95
BÁNH TACO BÒ NƯỚNG
Grilled ribeye, sautéed onion and mushrooms, shredded 
cheese, pico de gallo, cilantro
Thăn lưng bò, hành và nấm xào, phô mai bào, cà chua trộn,
ngò rí

PAN-FRIED PORK TACOS    85
BÁNH TACO HEO 
Pork belly, sautéed onion and mushrooms, shredded 
cheese, pico de gallo, cilantro 
Thị ba chỉ, trứng đánh, hành và nấm xào, phô mai bào,
cà chua trộn, ngò rí

TROPICAL SHRIMP TACOS / BÁNH TACO TÔM   125
Breaded shrimp, pineapple, pico de gallo, cilantro
Tôm chiên, thơm,  cà chua trộn, ngò rí

BURGERS

TACOS

EWB CLASSIC BURGER / BURGER BÒ   115
Crispy bacon, Cheddar cheese, lettuce, tomato, onion
Thịt heo ba rọi xông khói, phô mai Cheddar, rau xà lách,
cà chua, và hành tây

BREAKFAST BURGER   140
BURGER PHÔ MAI VỚI XÚC XÍCH
Smoked sausage, ham, egg patty, Cheddar cheese,
lettuce, tomato, and onion
Xúc xích xông khói, thịt nguội, trứng chiên, phô mai
Cheddar, xà lách, cà chua, và hành tây

THUNDERBIRD BURGER   100
BURGER GÀ NƯỚNG
Crispy bacon, Emmental cheese, avocado, pico de gallo, lettuce
Thịt heo ba rọi xông khói, phô mai Emmental, quả bơ,
cà chua trộn, và xà lách

All burgers served with a side of french fries / Món Burger kèm khoai tây chiên

Pick your choice of tortilla and sauce: Flour tortilla or Squid Ink tortilla; Salsa verde or Salsa roja sauce
Chọn loại taco và sốt: taco bột mì hoặc taco mực đen; sốt cà chua xanh cay hoặc sốt salsa cay

Breakfast Burger
Burger Phô Mai với Xúc Xích

Thunderbird Burger
Burger Gà Nướng

Baja Fish Tacos / Bánh Taco Cá kiểu Baja

BAJA FISH TACOS   120
BÁNH TACO CÁ KIỂU BAJA
Seabass, mixed cabbage, pico de gallo, cilantro
Cá chẽm, bắp cải, và cà chua trộn, ngò rí



TIGER PRAWNS PLATTER   350
TÔM SÚ NƯỚNG
Ten grilled tiger prawns
Mười con tôm sú nướng

COLD PLATTER   550
HẢI SẢN LẠNH
Nha Trang oysters, New Zealand mussels,
tiger prawns, clams, octopus
Hàu sữa Nha Trang, vẹm New Zealand, tôm 
sú, nghêu, và bạch tuột

PLATTERS

GRILLED SALMON SKEWERS   450
CÁ HỒI NƯỚNG XIÊN QUE
Four salmon skewers with assorted grilled vegetables
Bốn xiên cá hồi với rau củ nướng

HOT PLATTER   850
HẢI SẢN NƯỚNG
Nha Trang oysters, New Zealand mussels, Hokkaido 
scallops, tiger prawns, clams, squids, octopus
Hàu sữa Nha Trang, vẹm New Zealand, sò điệp Hokkaido, 
tôm sú, nghêu, mực, và bạch tuột

SEAFOOD
Served with side of mixed salad and assorted dipping sauces / Dùng kèm với xà lách trộn và các loại nước chấm

Hot Platter
Hải Sản Nướng

Cold Platter
Hải Sản Lạnh



SEASONAL FRUIT BOARD   200
TRÁI CÂY THẬP CẨM  
Assorted fresh seasonal fruit
Các loại trái cây tươi theo mùa

MIXED CHEESE   335
PHÔ MAI CÁC LOẠI 
Assorted Italian cheeses, toasted bread
Các loại phô mai Ý và bánh mì nướng

PLATTERS

ROASTED WHOLE CHICKEN   455
GÀ NƯỚNG NGUYÊN CON
Served with caramelized onions and bell peppers, 
mixed salad, sweet and spicy sauce
Dùng kèm hành tây và ớt chuông xào, xà lách trộn và 
sốt ớt chua ngọt

CHARCUTERIE & CHEESE BOARD   550
THỊT NGUỘI VÀ PHÔ MAI KẾT HỢP
Assorted Italian cheese and imported cold cut meats, 
toasted bread
Các loại phô mai Ý và thịt nguội nhập khẩu và
bánh mì nướng 

Mixed Cheese / Phô Mai Các Loại

OTHERS



AUSTRALIAN STEAKS
Each plate served with your choice of two sides / Mỗi phần steak đi với hai món ăn kèm tự chọn

ADD EXTRA SIDE   50

BONE-IN SHORT RIB (750GR)              975
SƯỜN BỤNG BÒ NGUYÊN CÂY

RIBEYE (300GR)       450
THĂN VAI BÒ

NEW YORK STRIPLOIN (300GR)     500
THĂN LƯNG BÒ

Creamy Mushroom Sauce
Sốt Kem Nấm

Black Pepper Sauce
Sốt Tiêu Đen

Sweet & Sour BBQ Sauce
Sốt BBQ Chua Ngọt

French Fries
Khoai Tây Chiên

Sautéed Mushrooms
Nấm Xào

Sautéed Onions
Hành Xào

Buttered Corn
Bắp Xào Bơ

Bone-In Short Rib (750gr)
Sườn Bụng Bò Nguyên Cây

Ribeye (300gr)
Thăn Vai Bò




