
BREAKFAST PACKAGE MENU
Available from 6:00 - 10:30

MAIN COURSE  -  MóN ChíNh
Quý khách vui lòng chọn 1 món chính trong thực đơn phía dưới:

BEEF RICE CONGEE  -  Cháo thịt bò  -  쇠고기 죽
Rice, minced beef, shallot, spring onion, carrot, potato, black pepper

“PhO” ChICKEN  -  Phở gà  -  닭고기 국수
“PhO” BEEF  -  Phở bò  -  쇠고기 국수

Rice noodles, spring onion, bean sprouts, basil, coriander, chili, lime, pickles

hUE BEEF NOOdlE SOUP  -  Bún bò huế  -  매운 쌀국수
Rice noodles, beef broth, beef brisket, beef balls, bean sprouts, basil, coriander, chili, lime, pickles

VIETNAMESE BRAISEd BEEF  -  Bò kho  -  베트남 소고기 조림
Beef shanks, carrot, mushroom, served with Vietnamese bagguette

SEAFOOd FRIEd RICE  -  Cơm chiên hải sản  -  해물 볶음밥
Rice, shrimp, calamari, green peas, carrot, sweet corn, egg, cucumber, tomato

VIETNAMESE PANCAKE  -  Bánh xèo  -  베트남 팬케이크
Flour, pork, bean sprouts, spring onion, garden greens, sweet and sour fish sauce

GRIllEd BEEF “BáNh Mỳ”  -  Bánh mỳ bò nướng  -  베트남식 바케트 샌드위치 (반미)
Grilled beef with lemongrass, spring onion, lettuce, baguette, cucumber, tomato

GRIllEd BEEF WITh EGG  -  Bò né  -  계란 프라이팬 튀긴 쇠고기
Beef, fried egg, pate, chilli sauce, soya sauce

AMERICAN BREAKFAST  -  Bữa sáng kiểu Mỹ  -  미국식 아침 식사
Your choice of:

● Sunny side up fried egg, crispy bacon, beef sausage, potato, mushroom and white toast
● Scrambled egg, cream, ham, cheese and white toast

PANCAKE  -  Bánh kếp  -  팬케이크
Pancake flour, milk, chocolate syrup

SIdE COURSE  -  MóN KèM ThEO
Quý khách sẽ được phục vụ thêm các món dưới đây tùy theo yêu cầu:

BREAdS  -  Bánh Mì

EGGS  -  Trứng
(FRied eGG/ScRAmBle eGG/omelette)  -  (trứng chiên (ốp la)/trứng đánh/trứng cuộn)

SEASONAl FRUIT PlATTER  -  Trái cây dĩa theo mùa

BEVERAGE  -  NướC UốNG
Quý khách vui lòng chọn 1 phần nước uống trong thực đơn phía dưới:

JUICE  -  Nước trái cây  -  주스
Apple  -  táo  -  사과

Peach  -  Đào  -  복숭아

COFFEE  -  Cà phê  -  커피
espresso / Americano / cappuccino / latte

cà phê đen (Nóng hoặc Đá)
cà phê sữa (Nóng hoặc Đá)

Water is served complimentary  -  Nước lọc được phục vụ miễn phí


