
APPETIZER & SALADS
CLASSIC CAESAR       190,000
Crispy cos lettuce, bacon, croutons, Parmesan shavings, 
poached egg and homemade Caesar dressing
Also available with:
Grilled prawns    210,000
Grilled chicken breast   200,000

Xà lách, thịt ba rọi xông khói, bánh mỳ giòn, phô mai parmesan, 
trứng chần và xốt Caesar. Ngoài ra có thể chọn:
Tôm nướng (giá 210,000) hoặt gà nướng (giá 200,000)

SUPREME NACHOS       190.000
With sour cream, guacamole, tomato salsa, 
Cheddar cheese sauce and melted Mozzarella
Choose your flavour: O’Malley’s pulled spice mix, 
beef, shredded chicken or spicy tofu

Bánh khoai tây rán ăn kèm xốt kem chua, xốt bơ, xốt cà chua, 
xốt phô mai cheddar và phô mai mozzarella tan chảy
Chọn hương vị của bạn: 
Hỗn hợp gia vị O’malleys, bò, gà hay đậu khuôn cay

PUB WINGS        160.000
Buffalo wings with ranch dressing
Cánh gà nướng chấm với xốt mayo trộn gia vị

TRIPLE COOKED CHIPS         110.000
Choose your toppings:
Crispy bacon, Cheddar cheese and spring onion, 
tomato salsa, sour cream

Chọn lớp topping: thịt ba rọi xông khói chiên giòn, phô mai 
và hành lá, xốt cà chua, xốt kem chua

O’MALLEY’S SIGNATURES
THE O’MALLEY’S SNACK PLATTER    220.000
150g pork ribs, 2 chicken wings, triple cooked chips, 
onion rings, served with cheese sauce, BBQ sauce, lime aioli

150g sườn heo, 2 cánh gà, khoai tây chiên giòn, hành tây 
chiên giòn, ăn cùng xốt phô mai, xốt BBQ và xốt chanh

THE JUICY LUCY BURGER              260,000/320,000
Available in 150g or 300g served with triple cooked chips
Có sẵn 150g hoặc 300g ăn cùng khoai tây chiên giòn

PINT OF POACHED PRAWNS     320,000
Lemon salt, cocktail sauce, tartar sauce, garlic aioli
Tôm chần ăn với chanh muối, xốt cốc tai, xốt tartar và xốt tỏi

BURGERS AND SANDWICHES
All served with French fries and coleslaw

TERIYAKI FISH BURGER      240,000
Teriyaki glazed fish fillet, sweet & sour cabbage, wasabi mayo
Cá phi lê, bắp cải chua ngọt, xốt wasabi mayonnaise

CLASSIC SLIDERS       160,000
3 Mini burgers, topped with Cheddar cheese, 
bacon and blue cheese

3 burgers nhỏ, phủ phô mai cheddar, 
thịt ba rọi xông khói và phô mai

VEGETABLE DELIGHT BURGER    180,000
Baked seasonal vegetables and goats’ cheese, pesto and balsamic
Rau củ nướng và phô mai dê, xốt pesto và dấm balsamic

CLUB SANDWICH       210,000
Lettuce, tomato, fried egg, chicken breast, crispy bacon
Xà lách, cà chua, trứng chiên, ức gà, ba rọi xông khói chiên giòn

STEAK SANDWICH       280,000
Beef tenderloin, caramelized onions, Emmental cheese, garlic aioli
Thịt bò thăn, hành tây, phô mai Emmental, xốt tỏi aioli

PASTA
Your choice of Penne, Spaghetti or Fusilli

ARRABBIATA        160,000
Fresh spicy tomato sauce
Xốt cà chua cay

CARBONARA        180,000
Pork bacon, black pepper, Parmesan cheese, egg yolk
Thịt ba rọi xông khói, tiêu đen, phô mai parmesan, lòng đỏ trứng

FRUTTI DI MARE       210,000
Prawns, calamari, mussels, clams, 
scallops with garlic, chili, cherry tomato

Tôm, mực, nghêu, sò, điệp với tỏi, ớt và cà chua bi

PIZZA
MARGHERITA        160,000
Tomato, Mozzarella, oregano
Cà chua, phô mai mozzarella, gia vị oregano

DIAVOLA         190,000
Tomato, Mozzarella, spicy salami, black olives
Cà chua, phô mai mozzarella, xúc xích cay salami, ô liu đen 

QUATTRO FORMAGGI      220,000
Mozzarella, Parmesan, Camembert, blue cheese
4 loại phô mai

MAIN COURSES
JUMBO FISH & CHIPS      240,000
Served with French fries
Ăn cùng khoai tây chiên

BBQ PORK SPARE RIBS      250,000
House smoked and oven roasted BBQ ribs, onion rings, coleslaw

Sườn heo hun khói và nướng với xốt BBQ, 
hành tây chiên giòn, salad bắp cải trộn

GRILLED BEEF TENDERLOIN     340,000
French fries, seasonal vegetables, roasted onion gravy 
Thịt bò thăn nướng, khoai tây chiên, rau củ luộc, xốt hành tây

PEPPER STEAK PIE       240,000
Our homemade steak and black pepper pie
Thịt thăn và tiêu đen 

ALL DAY BREAKFAST      190,000
Bacon rashers, sausages, grilled striploin steak, egg, 
grilled tomatoes

Thịt ba rọi xông khói, xúc xích, thịt thăn, trứng, cà chua nướng

FOOD MENU EXCERPT

                 O’MALLEYS FAVOURITES                VEGETARIAN OPTION                    SPICY DISHES CONTAINS PORK  

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of food borne illness. 
Please enquiry with senior management if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations

All prices are in Vietnam Dong.  |  Tất cả giá trên tính theo Việt Nam đồng.


