Signature Cocktails

COCKTAIL ĐẶC TRƯNG MANG HƯƠNG VỊ VIỆT NAM

Enjoy the Classic with a Twist cocktails with a touch
of authentic Vietnamese fruit and herbal lavours from Son Tinh - Vietnam’s
irst internationally recognised and awarded liquor.

Passion Royale

185

Chanh Leo passion fruit liquor, passion fruit juice, sparkling wine

Red Plum Bellini

185

Mận Đỏ red plum liquor, sparkling wine

Rose Apple Cosmo

125

Táo Mèo rose apple liquor, vodka, cointreau, lime and cranberry juice

Herbal Mojito

125

Mỹ Tửu herbal liquor, rum, lemongrass, mint, lime, brown sugar, soda water

Watermelon & Basil Caipirinha

145

Vương Tửu herbal liquor, watermelon, basil leaves, lime, and brown sugar

Ginseng Spritz

145

Bạch Sâm white ginseng liquor, gin, martini rosso and tonic water

Classic Cocktails
COCKTAIL CỔ ĐIỂN

Mimosa

185

Orange juice, sparkling wine

Dry Martini

125

Gin, martini dry

Cosmopolitan

125

Vodka, triple sec, lime juice, cranberry juice

Mango Daiquiri

125

Light rum, fresh mango, lime juice

Margarita

125

Tequila, triple sec, lime juice, sugar syrup

Mojito

125

Light rum, mint leaves, lime juice, brown sugar, soda water

Bloody Mary

125

Vodka, tomato juice, worcestershire sauce, tabasco sauce, salt, pepper, celery

Pina Colada

125

Light rum, malibu, coconut cream, pineapple juice

Mai Tai

125

Dark rum, grand marnier, almond syrup, pineapple juice, lime juice

Tom Collins
Gin, lime juice, sugar syrup, soda water
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125

Beers
BIA

Larue

45

Tiger

55

Tiger Draught

65

Heineken

65

Sapporo

75

Soft Drinks
NƯỚC NGỌT CÓ GA

Coca Cola, Diet Coke, Sprite

45

Fanta, Soda Water, Tonic Water

45

Water
NƯỚC KHOÁNG

Lavie 500ml

35

Lavie 1500ml

45

Alba Still Water 450ml

55

Alba Sparkling Water 450ml

55

Fresh Juices
NƯỚC HOA QUẢ

Orange, Pineapple, Watermelon, Lemon

65

Coconut, Mango, Passion Fruit

65

Fresh Lime Soda

65

Fresh Fruits &
Vegetables Concoctions
THỨC UỐNG BỔ DƯỠNG

Mango-Pineapple-Basil

65

Apple-Celery-Orange

65

Banana-Orange-Mango

65

Watermelon-Pineapple-Ginger

65

Carrot-Apple-Passion

65
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Aperitif
RƯỢU KHAI VỊ
Martini Dry/Bianco/Rosso

65

Ricard, Campari

95

Gin

RƯỢU GIN
Gordon’s

65

Bombay Sapphire

75

Tanqueray

85

Rum

RƯỢU RUM
Bacardi Light

65

Havana Club

75

Captain Morgan Black

75

Vodka

RƯỢU VODKA
Smirnoff Red

65

Absolut

75

Grey Goose

95

Whisky & Whiskey
RƯỢU WHISKY

J&B Rare

75

Johnnie Walker Red Label

75

Johnnie Walker Black Label

95

Chivas 12 Years Old

105

Jameson Standard

75

Jim Beam White

65

Jack Daniel’s

85

Single malt scotch whisky
RƯỢU WHISKY MẠCH NHA ĐƠN

Glenϐiddich 12 Years Old

115

Macallan 12 Years Old

145
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Tequila

RƯỢU TEQUILA
Jose Cuervo Especial

75

Cognac

RƯỢU COGNAC
Hennessy VSOP

125

Liqueur
RƯỢU MÙI
Bailey’s, Cointreau, Grand Marnier

65

Kahlua, Malibu, Midori

65

Coffee
CÀ PHÊ
Espresso, Regular, Cappuccino, Café Latte

45

Macchiato, Vietnamese Coffee

45

Café Mocha

55

Tea
TRÀ

English Breakfast

45

Earl Grey

45

Sencha Green

45

Jasmine Green

45

Chamomile

45

Peppermint

45

Lemon Iced Tea

45

Ginger Hot Tea

65

Lemongrass Ginger Infusion

65

Chocolate
SÔ CÔ LA

Hot or with ice
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65

Wine By Glass
RƯỢU VANG BÁN LY

The Whale Caller Sauvignon/Colombard
Western Cape, South Africa
Rượu có màu vàng nhạt, tỏa hương thơm của trái cây như đu đủ, táo, hòa quyện với
hương thơm của gỗ và bơ. / The colour is yellow pale. The nose is extremely fruity with
papaya, apple and citric notes as well as butter and wood.

650/Bottle - 135/Glass
The Whale Caller Shiraz/Cabernet Sauvignon
Western Cape, South Africa
Rượu có mầu đỏ của đá rubi, thơm ngào ngạt của trái cây, sô cô la, mận đỏ và vani. Rượu
mang vị chát nhẹ nhàng với cấu trúc trung bình. / The colour is Ruby red. It shows some
aromas of fruits, chocolate, red plumes and vanilla. In the mouth you will feel soft tannins.

Sparkling Wine
RƯỢU VANG BỌT

Lindeman's Premier Selection
Sparkling Brut Cuvee, Australia

800/Bottle - 165/Glass

Elegant texture, showing a balance of strawberry and citrus fruit with refreshing,
lively acidity. The finish is dry with soft, lingering flavours. / Cấu trúc tinh tế, cân đối
giữa hương vị trái cây của dâu tây và chanh, bưởi cùng vị chua thanh tao, sảng khoái và
sống động. Hậu vị mềm mại, lưu lại thật lâu.

Rose Wine
RƯỢU VANG HỒNG

Louis Pinel Rosé Cinsault
IGP d'Oc, Barsalou, France

700/Bottle - 145/Glass

Dawn pink hue. Fruity aromas of strawberry and redcurrant, lightly spiced. A fresh
palate with crunchy acid flavours of red fruits./ Rượu mang sắc hồng nhat, hương thơm
của dâu tây, lý chua, thoảng mùi thơm dịu dàng của gia vị. Vị rượu thanh mát, giàu
hương vị của dâu tây, anh đào và phúc bồn tử…
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White Wine
RƯỢU VANG TRẮNG

Vina Maipo Mi Pueblo
Sauvignon Blanc, Central Valley, Chile

750

Bright, greenish-yellow. Citric notes on the nose, with herbaceous and peaches
aromas. Light and fresh, balanced palate. / Rượu có màu vàng-xanh tươi sáng, mang
đến hương thơm của chanh-bưởi, đan xen mùi thảo mộc và hương đào. Vị ngon dịu dành
và thanh mát, cân đối.

Lindeman's Cawarra
Chardonnay, South Eastern Australia

850

Aromas of peach and nectarine with fragrant floral highlights and softly spiced oak. Full
flavoured wine shows ripe tropical and citrus flavours which are supported by a rich
creamy oak mid palate and a crisp zesty finish. / Rượu có mùi hương đào và quả xuân đào
với điểm nhấn hoa thơm và gia vị nhẹ nhàng của thùng gỗ sồi. Hương vị đầy đủ của hoa quả
chín vùng nhiệt đới và cam quýt. Rượu có sự kết thúc phong phú và đặc biệt sắc nét.

Placido Pinot Grigio
Primavera Selection, IGT Veneto, Italy

850

Pale-straw with fresh and fruity aromas of pears as well as citrus and grapefruit. Full,
fresh and lively, with notes of ripe pear on the finish. / Rượu có màu vàng rơm, đem theo
hương thơm trái cây tươi mát của lê, chanh và bưởi. Vị ngon đầy đặn, thanh mát đầy sống
động, hậu vị thoảng mùi lê chin.

Miguel Torrès, Las Mulas
Organic Viognier, Central Valley, Chile

950

Beautiful pale yellow colour. Intense aromas of fruit (grapefruit) and flowers (roses). In
the mouth this wine is fresh, silky and exhibits fine acidity. The finish is long and memorable. / Rượu có màu vàng nhạt tuyệt đẹp, đem theo hương thơm nồng nàn của bưởi và
hương hoa hồng. Vị rượu thanh mát, mượt mà và tinh tế với hậu vị ngon và kéo dài.
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White Wine
RƯỢU VANG TRẮNG

Delicato
Chardonnay, California, USA

1.100

Lively citrus and green fruit aromas of lemon zest and green apple with a touch of
toasted oak. Vibrant flavors of lemon, green apple and pear are accompanied with
good acidity leading to a rich, juicy finish. / Hương thơm sống động của chanh bưởi, táo
xanh, vỏ chanh, thoảng hương gỗ sồi. Trong vòm miệng, vị ngon tươi mát của chanh, táo
xanh và lê kết hợp hài hòa với vị chua thanh tao. Hậu vị đậm đà, cuốn hút.

Gunderloch, "Fritz" Riesling
Rheinhessen, Germany

1.200

Nothing better than a good Riesling, and this is a great Riesling. Made in a drier style,
this wine is quite opulent and packed with flavour. Lots of citrus, honey and floral
notes, coupled with a great backbone of zippy acidity makes this wine an absolute
delight to drink. / Rượu tỏa hương thơm ngào ngạt của cam, quýt, mật ong và hoa tươi.
Rượu mang vị chua tươi mát, để lại cảm giác thật tuyệt vời sau khi uống.

Matua Sauvignon Blanc
Marlborough, New Zealand

1.200

Zesty, tropical, citrus fruits are complemented by those famous bitey herbaceous undertones. Crisp, fresh Marlborough acidity balances with great structure and length - a real
New Zealand classic. / Rượu có độ thanh và tươi mát tốt. Khi ngửi , rượu có nhiều hương vị
thơm đặc trưng của các loại lá thơm như lá xo và lá bạc hà, rồi kế tiếp đến hương vị của hoa
quả miền nhiệt đới. Khi uống rượu có hương vị chanh và dứa đọng lại lâu trong vòm miệng.

Guigal, Côtes Du Rhône White
Rhone Valley, France

1.250

Yellow gold, clear and brilliant. Freshness marked by the distinctive aromas of Viognier;
white flowers, apricot, acacia and white peach. Fruity with plenty of richness and body.
A well-rounded wine with elegance, strength and balance. / Rượu có màu vàng óng,
trong trẻo và rực rỡ, đem theo hương thơm tươi mát đặc trưng của giống nho Viognier: hoa
trắng, mơ, đào. Trong vòm miệng, rượu giàu hương vị trái cây, với vị ngon đậm đà, tròn trịa
nhưng không kém phần tinh tế và cân đối.
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Red Wine
RƯỢU VANG ĐỎ

Lindeman's Cawarra
Merlot, South Eastern Australia

850

Plum, cherry and strawberry flavours burst from the palate and dark spice providing
complexity and interest. Soft tannins and subtle nutty oak complement a smooth,
supple finish. / Vị chát mềm mại cùng hương vị gỗ sồi làm nên sự hấp dẫn tinh tế bổ sung
cho một kết thúc mềm mại, mịn màng.

Vina Maipo, Vitral Reserva
Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile

950

An irresistible Cabernet Sauvignon of deep red color. Gorgeous aromas of cherry, black
currant and dark plum, with toasted oak. Medium bodied with silky tannins and long, ripe
fruit. Berry aftertaste, with impressive balance of fruit and polished tannins. / Một dòng
Cabernet Sauvignon đầy cuốn hút với sắc đỏ thẫm, hương thơm tuyệt diệu của anh đào, lý chua
và mận, đan xen với mùi gỗ sồi nướng. Vị rượu đậm vừa với vị chát mượt mà, tinh tế, cân đối với
hương trái cây chin mọng. Dư vị có hương vị của các loại quả chùm.

Torres, Sangre De Toro Red
Catalunya Do, Spain

1.000

Deep ruby colour with a hint of ochre. Rich complex Mediterranean aromas with exuberant notes of spices and blackberries. Velvety tannins are noted on the palate with elegant
flavours of licorice and blueberries and blackcurrants. / Màu đỏ đậm của ngọc ruby cùng với
những ánh nhẹ màu vàng nhạt. Một sự hòa trộn phong phú của hương vị vùng Địa Trung Hải
với hương của các loại gia vị và trái mâm xôi. Vị chát mượt mà trong vòm miệng cùng với
hương vị tao nhã của cam thảo và trái nhỏ chín đen của rừng già.

Lindeman's Bin 50
Shiraz, South Eastern Australia

1.050

Medium to deep red. Berry, plum and spice mingle with vanillin oak aromas on the
nose. A medium to full bodied red with berry, plum and spice flavours following on
the palate. Soft tannins on the finish create a very approachable wine. / Rượu màu đỏ
đậm. Hương thơm của trái chùm đỏ, mận chín, thảo dược quyện với hương của gỗ vani
ngọt mềm tan trong vị rượu đậm vừa và chát mềm mịn.
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Red Wine
RƯỢU VANG ĐỎ

Baron Edmond De Rothschild
Punta De Flechas Malbec, Argentina

1.050

Young, vivacious, with reddish tones and violet hinges. Fresh and fruity aromas, with
cherries, raspberries and plums aromas, typical of a young Malbec. Delicate vanilla notes
make up complex aromas. Fresh, straight-forward wine. Silky smooth in the palate, due to
its soft and mild tannins. Balanced, medium bodied. It offers a good acidity, with a subtle
but yet lingering mouth finish. / Rượu có màu đỏ tím trẻ trung và sống động. Hương thơm
thanh mát của trái cây, nổi bật hương anh đào, phúc bồn tử và mận, đặc trưng của rượu
vang Malbec. Hương vani thoang thoảng khiến rượu thêm phần phong phú. Vị ngon tươi
tắn và mượt mà trong vòm miệng nhờ vị chát dịu dàng, mềm mại. Rượu đậm vừa và cân
đối với hậu vị tinh tế nhưng lắng đọng thật lâu sau khi uống.

Delicato
Cabernet Sauvignon, California, USA

1.100

Vibrant aromas of black fruits with a hint of vanilla. Aromas are confirmed with rich, juicy
layers of brambly, black cherry, blackberry, and cedar. This jammy, medium bodied
wine dances in your mouth with soft, plush tannins that lead to a smooth finish. /
Hương thơm sống động của các loại quả chum, đan xen với hương vani. Hương vị đậm
đà và tươi mọng của mâm xôi, anh đào đen cùng gỗ tuyết tùng. Rượu dậm vừa, vị chát mềm
mại, mượt mà như nhung lụa, mở ra hậu vị dịu dàng, dễ chịu.

Matua Pinot Noir
Marlborough, New Zealand

1.200

This medium-bodied Kiwi red shows dark cherry and dried herbal character on the
nose, with sweet cherry fruit on the palate, a touch of spicy oak and silky tannins on
the finish. / Rượu đem tới hương thơm của quả sơ-ri và thảo mộc khô; vị ngon ngọt ngào
của sơ-ri, thoảng hương cay nhẹ của gỗ sồi và hậu vị chát mượt mà, mềm mại.

Guigal, Côtes Du Rhône Red
Rhone Valley, France

1.250

Deep, bright, garnet-red colour. A fresh, crisp wine, small soft fruit and spices. A
full-bodied, elegant wine, with mellow tannins, warmth and aromatic intensity. A
complete wine with lots of length on the palate. Elegance and finesse due to
well-balanced tannins and fruit. Rượu có màu đỏ của ngọc hồng lựu sâu và sáng. Một
loại rượu tươi mát, khô giòn và có hương vị của các loại quả nhỏ mềm mại và gia vị. Rượu
có hương vị đầy đặn, thanh lịch với chất chát êm dịu, ấm áp và có hương thơm mãnh liệt.
Một loại rượu toàn diện với nhiều lớp trong vòm miệng. Thanh lịch và khéo léo với chất
chát cân bằng với vị hoa quả.
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