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BREAKFAST MENU
Please let the team know if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
Vui lòng thông báo với nhân viên nếu bạn có bất kỳ hạn chế, dị ứng hoặc lưu ý đặc biệt nào về chế độ ăn uống.

SERVED AT YOUR TABLE:
PHỤC VỤ TẠI BÀN CỦA BẠN:

Detox Shooter
Thức uống thanh lọc
Daily-changing shake
Thức uống được thay đổi hằng ngày

The following items will be served at the table.
Các món sau đây sẽ được phục vụ tại bàn.
Additional à la carte choices are available from
the menu.
Bổ sung các món tự chọn có sẵn trong thực đơn.

Selection Of Bread And Pastries From Our Bakery
Lựa chọn Bánh mì và Bánh ngọt của chúng tôi
Served with butter, honey and local fruit jams
Được phục vụ với bơ, mật ong và các loại mứt trái
cây địa phương
Cheese And Charcuterie Platter
Phô mai và các loại thịt nguội
Two daily-changing cheeses and meats
Hai loại phô mai và thịt thay đổi hàng ngày
Local Fruit Platter Selection
Lựa chọn hoa quả tươi địa phương
Mini Yoghurt with Cereal
Sữa chua với ngũ cốc

A LA CARTE
EGG MENU
THỰC ĐƠN TRỨNG
Local Farm Eggs
Trứng từ trang trại địa phương
Any style with the choice of your favourite garnishes from:
Lựa chọn cách chế biến theo sở thích của bạn:
Grilled tomato, potato, mushroom, chicken, pork
or veal sausage, crispy bacon
Cà chua nướng, khoai tây, nấm, gà, xúc xích heo
hoặc bê, ba rọi xông khói giòn
Omelette
Trứng cuộn
With the choice of your favourite ﬁllings from:
Lựa chọn theo sự yêu thích của bạn:
Tomato, mushroom, onion, bell pepper, ham,
bacon, cheese, smoked salmon, spinach, chilli
Cà chua, nấm, hành tây, ớt chuông, thịt nguội, ba rọi
xông khói, phô mai, cá hồi xông khói, cải bó xôi, ớt

Rice Congee
Cháo
With the choice of your favourite ﬁllings from:
Lựa chọn theo sự yêu thích của bạn:
Minced pork, seafood, peanuts, sliced ginger,
soft-boiled egg, crispy onion
Heo xay, hải sản, đậu phụng, gừng, trứng luộc,
hành phi
Noodles
Mì
Boiled, wok-fried, soup
Luộc, xào, món nước
With the choice of your favourite ﬁllings from:
Lựa chọn theo sự yêu thích của bạn:
Seafood, beef, pork
Mì, hải sản, bò, heo
Choose Your Accompaniments:
Chọn món ăn kèm:
Hash Browns/ Khoai tây nướng kiểu Mỹ
Crispy Bacon/ Ba rọi xông khói chiên giòn
Sautéed Mushrooms/ Nấm xào
Grilled Tomatoes/ Cà chua nướng

Vegetarian Option Available
Spicy Dishes
Contains Pork
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellﬁsh, or eggs may increase your risk of foodborne illness

EAT GREAT
FEEL GREAT!

HOI AN CORNER
MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG HỘI AN

Hoi An Cao Lau
Char Siu pork, crispy Cao Lau, beansprouts,
Tra Que herbs, Hoi An chilli paste,
Thịt xíu, ram cao lầu, giá, rau thơm Tra Que,
tương ớt Hội An

Plant-based breakfast options…
Lựa chon món iểm tâm ăn kiêng
Vegan Burrito With Tropical Filling
Món chay Burrito
Avocado/ capsicum/ cherry tomatoes
Trái bơ/ ớt chuông/ cà chua bi
Detox Bowl
Brown rice/ smoked ﬁsh/ yoghurt/ vegetables
Cơm gạo lức/ cá xông khói/ sữa chua/ rau củ
Chia Seed Breakfast Bowl
Strawberry/ coconut milk/ almonds/ bee
pollen/ cinnamon powder
Dâu tây/ sữa dừa/ hạnh nhân/ phấn hoa/
bột quế
Big Bowl Of Bircher Muesli
Shredded apple/ banana / cinnamon powder
Táo thái sợi/ chuối/ bột quế
Keto Delicious!
Green asparagus/ frittata/ capsicum/
cheddar cheese
Măng tây xanh/ trứng luộc/ ớt chuông/
phô mai cheddar
Eat Great, Feel Great!
Classics…

Quang Noodle/ Mì Quảng
Chicken, shrimp, Tra Que herbs, peanuts
Thịt gà, tôm rau thơm Tra Que, đậu phụng
Vietnamese Breakfast “Bánh Mí”
Char Siu pork, pickled local vegetables,
pork pâté, garden herbs
Thịt heo xíu, dưa chua, pate, rau thơm
Vietnamese Pho Soup
Choice of chicken, beef or vegetarian,
beansprouts, garden herbs
Gà, bò, chay, giá, rau thơm
Rice Cake/ Bánh Bèo
Dried shrimp, crispy onion, spring onion, sweet
and sour ﬁsh sauce
Tôm khô, hành phi, hành lá và
nước mắm chua ngọt
Home-Brewed Kombucha (Glass)
Trà lên men (Ly)
• Passion Fruit / Chanh dây
• Guava / Ổi
Apple Cider Vinegar (Glass)

Eggs Benedict
Toasted muffin, two poached eggs and slice of
grilled pork ham, topped with Hollandaise sauce
Bánh mì muffin, hai trứng chần và thịt nguội
nướng, sốt hollandaise
Waffle Or French Crêpe
Freshly-prepared with fruit compote
and maple syrup
Phục vụ kèm với trái cây và si rô trái cây

Vegetarian Option Available
Spicy Dishes
Contains Pork
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellﬁsh, or eggs may increase your risk of foodborne illness

