DỊCH VỤ PHÒNG – THỰC ĐƠN
BỮA SÁNG
6.00 AM – 10.00 AM
KIỂU LỤC ĐỊA
Nước ép trái cây ướp lạnh do quý khách lựa chọn hoặc một đĩa trái cây tươi theo mùa
Giỏ bánh mỳ của Chit Chat
Bánh mỳ trắng hoặc bánh mỳ nướng, bánh sừng bò, bánh nướng xốp, bánh ngọt Đan
Mạch hoặc bánh mỳ kẹp với bơ, mứt, mứt cam và mật ong
Cà phê thơm, trà Dilmah, sô-cô-la nóng hoặc sữa
KIỂU MỸ
Nước ép trái cây ướp lạnh do quý khách lựa chọn hoặc một đĩa trái cây tươi theo mùa
Các loại ngũ cốc sáng do quý khách lựa chọn kèm sữa nóng hoặc lạnh
Hai quả trứng mới thu hoạch từ trang trại
Chiên, bác, luộc lòng đào hoặc ốp la ăn cùng thịt xông khói, giăm bông hoặc xúc xích, cà
chua nướng và khoai tây bào chiên
Giỏ bánh mỳ của Chit Chat
Bánh mỳ trắng hoặc bánh mỳ nướng, bánh sừng bò, bánh nướng xốp, bánh ngọt Đan
Mạch hoặc bánh mỳ kẹp với bơ, mứt, mứt cam và mật ong
Cà phê thơm, trà Dilmah, sô-cô-la nóng hoặc sữa
KIỂU BÌNH MINH VIỆT NAM
Nước ép trái cây ướp lạnh do quý khách lựa chọn hoặc một đĩa trái cây tươi theo mùa
Phở gà hoặc cháo Tiều
Dùng kèm gia vị truyền thống
Cà phê thơm, trà Dilmah, sô-cô-la nóng hoặc sữa

BỮA ĂN CẢ NGÀY
11.30 AM – 23.30 PM
KHAI VỊ
Xà lách lá dài và ức gà chiên cùng salad Caesar
Thịt bò hoặc thịt gà xiên với xốt đậu phộng, hành, dưa chuột và cơm truyền thống
THỊT NƯỚNG
Thịt bò nướng cùng phô mai, thịt xông khói, nấm xào hoặc trứng chiên. Ăn
cùng khoai tây chiên kiểu Pháp.
Ba lớp thịt xông khói, gà xốt mayonnaise, trứng chiên, cà chua và xà lách búp
Với xà lách và khoai tây chiên kiểu Pháp
Cá hồi xông khói với bánh mỳ vòng bagel và phô mai kem
MỲ VÀ NGŨ CỐC
Bún gạo xào hải sản và rau
Mỳ spaghetti, fettuccini hoặc mỳ ống tưới nhiều nước xốt cà chua với các
phong cách sau, Bolognaise, Napolitana, Carbonara hoặc Marinara.
Mỳ vàng xào hải sản, thịt heo và rau. Ăn kèm xì dầu hoặc dầu hào
Cơm rang theo kiểu Trung Quốc cùng với giăm bông, tôm, trứng và rau thái hạt lựu

CANH
Quý khách vui lòng gọi loại canh ưa thích

CÁC MÓN ĂN ƯA THÍCH CỦA VIỆT NAM
Ăn kèm tương ớt và nước chấm cam cay
Chạo tôm ăn kèm đậu phộng rang và nước xốt cá
ĐỒ NƯỚNG
Thịt bê xào trộn salad tươi
Giảm bớt rau húng tây và tỏi. Ăn kèm khoai tây nghiền tỏi
Có khoai tây xào và rau quả bơ
Có sốt chanh và cà chua
Lựa chọn các loại nấm Burgundy, hạt tiêu đen hoặc mù tạt Dijon và khoai
tây xào cùng salad bơ.
TRÁNG MIỆNG NGỌT
Có dâu tây và mật ong Honeydew
Có nước vani

DỊCH VỤ PHÒNG – DANH MỤC ĐỒ UỐNG
RƯỢU KHAI VỊ
Campari
Martini Bianco, Martini Rosso
Martini Extra Dry
Fernet Branca
Noilly Prat
Dubonnet
Pernod
RƯỢU MẠNH
Vodka
Absolut
Smirnoff
Skyy
Gin
Gordon’s
Rum
Bacardi Light
Captain Morgan
Tequila
Jose Cuervo

WHISKY
Cao cấp
Chivas Regal 12 năm
Johnnie Walker Black Label
Glenfiddich Single Malt
Jack Daniels
Tiêu chuẩn
Johnnie Walker Red Lable
J&B Rare
Canadian Club
John Jameson
Jim Beam
Ballantine’s

COGNAC
Cao cấp
Hennessy X.O.
Remy Martin X.O.
Martell X.O.
Martell Cordon Bleu
Remy Martin Club
Tiêu chuẩn
Hennesy VSOP
Remy Martin VSOP
Martell VSOP
RƯỢU MÙI
Advocaat Apricot
Brandy Amaretto
Benedectine D.O.M.
Bailey’s Irish Cream
Blue Curacao
Cherry Brandy
Cointreau
Crème de Cacao
Crème de Cassis
Crème de Menthe
Drambuie
Frangelico
Galliano
Grand Marnier
Kahlua
Midori Melon
Malibu
Orange Curacao
Sambuca
Southern Comfort
Tia Maria
Triple Sec

SHERRIES & PORTS
Harvey’s Bristol Cream
Porto Tawny

RƯỢU SAKE NHẬT BẢN (NÓNG HOẶC LẠNH)
Etsu no Hajime
Nama Etsu no Hajime
RƯỢU TRUNG HOA
Rượu Mai Quế Lộ
Rượu Hoa Tiêu cao cấp
Rượu Lư Châu

CÁC LOẠI MOCKTAIL
NGON MIỆNG
MOCTAIL KHAN VÀ CHUA

Saigon Punch
Nước cam, thơm và chanh với một chút xi rô lựu
Shirley Temple
Nước chanh với sprite và một chút xi rô lựu
Island Paradise
Nước cam và chanh, kem dừa và xi rô đường
Cruiser
Trái mâm xôi, thơm nghiền, nước cam và nước chanh
Juice Jumbo
Nước thơm, cam, táo, nho, chanh và xi rô đường
Black Cat
Nước nho, nước chanh và xi rô đường, cùng sô đa
Oramato
Nước cà chua và nước cam
Sydney Sider
Nước cam, thơm, táo, chanh và lòng trắng trứng với một chút xi rô lựu
Virgin Mary
Nước cà chua và chanh, muối, hạt tiêu, nước xốt Tabasco và Worcetershire

ĐỒ NGỌT
Dust Settler
Thơm nghiền, nước táo, cùng nước chanh( Thơm nghiền có phải là nước ép thơm?)
Iron Man
Trứng, mật ong, lát chuối chín và nước cam
Red Magic
Nước táo, trái mâm xôi và mật ong
Windless Hurricane
Nước cam và chanh, một chút xi rô lựu và nước tonic

Kem
Banana Chocolate Shake
Lát chuối chín, kem sô cô la, sữa tươi
Brazilian Break Dance
Cà phê, kem vani, sữa tươi
Chiquita
Chuối chín, nước cam, kem và một chút xi rô lựu
Kem sô cô la
Bột sô cô la, sữa, kem, đường
Sunshine
Nước thơm, kem dừa, chuối, kem và xi rô đường

COCTAIL CỔ ĐIỂN CỦA THẾ GIỚI
Martini
Rượu gin, dry vermouth với nước chanh hoặc cam vắt
Gibson
Rượu gin, dry vermouth với cocktail hành
Tom Collins
Rượu gin, nước chanh tươi với sô đa
Pink Lady
Rượu Gin, triple sec, nước chanh, một chút xi rô lựu và lòng trắng trứng
White Lady
Rượu Gin, Cointreau, nước chanh và xi rô đường
Manhattan
Rượu Canadian Club ngọt, khan, rượu dry vermouth ngọt hoặc khan, cocktail anh đào
hoặc một chút nước chanh ép
Americano
Rượu Campari, vermouth ngọt với sô đa
Old Fashion
Rượu Bourbon, angostura bitter, đường nâu và một chút nước
CÁC LOẠI COCKTAIL
Margarita
Rượu Tequila, triple sec, nước chanh và một chút xi rô đường
Blue Hawaii
Rượu rum nhẹ, curacao xanh, nước chanh, nước thơm và xi rô đường
Island In The Sun
Rượu rum nhẹ, galliano, apricot brandy và nước thơm
Long Island Ice Tea
Rượu gin, rum nhẹ, vodka, tequila, triple sec và nước chanh với cô ca
Maitai
Rượu rum mạnh, amaretto, curacao cam, nước chanh, nước thơm và một chút rượu
angostura bitter

Pina Colada
Rượu rum nhẹ, Malibu, kem dừa, nước thơm, nước cốt chanh và xi rô đường
Planter’s Punch
Rượu rum mạnh, nước cam, nước chanh, nước thơm và xi rô đường
Singapore Sling
Rượu gin, cherry brandy, nước thơm và chanh, một chút D.O.M. và xi rô lựu cùng sô đa
Screwdriver
Vodka và nước cam
Around The World
Rượu gin, rum nhẹ, vodka, triple sec, tequila, nước cam, thơm và chanh
RƯỢU MẠNH CÙNG CÀ PHÊ
Cà phê Ireland
Whisky Ireland của John Jameson trộn với cà phê mới pha và kem sữa béo
Cà phê Mê xi cô
Rượu Kahlua trộn với cà phê mới pha và kem sữa béo
Cobailey’s
Kem Ireland của Bailey trộn với cà phê mới pha và kem sữa béo
French Connection
Chọn một trong các loại rượu Cointreau, Drambuie hoặc Grand Marnier trộn với cà
phê mới pha và kem sữa béo

BIA NHẬP KHẨU
Budweiser
Corona
Asahi Super Dry

BIA SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Tiger
Tiger Draught
333
Heineken
Carlsberg
San Miguel
Foster’s

TRÁI CÂY TƯƠI VÀ NƯỚC ÉP HOA QUẢ
Cam nhập khẩu
Chanh
Táo bưởi (khi vào mùa)
Xoài nhập khẩu
Táo nhập khẩu
Dưa Honeydew nhập khẩu
Dưa hấu
Khế
Thơm
Thanh long
Hồng xiêm
Cà rốt
Cà chua
Trái cây hỗn hợp (Xoài, bưởi, cam)

ĐỒ UỐNG CÓ GA
Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Bia gừng
Coca-Cola Light, Ginger Ale, Tonic, Soda & Pepsi Light
Nước khoáng

