
CHILLED SERVINGSCHILLED SERVINGS

Hạt điêu rang  Hạt điêu rang                                                        98                          98
Hạt điều Bình Thuận, nước tương, bột ớt 

Lạc nướng lá chanhLạc nướng lá chanh                                                              9090
5 loại gia vị Việt Nam, lá chanh, muối biển

Bánh pBánh phông tôm chiênhông tôm chiên                                                                                                      9898
Sốt Salsa Cà chua Dao đỏ

Khoai lang chiên Khoai lang chiên                                                                       9090
Kèm sốt mayonaise tỏi

Súp xoài lSúp xoài lạnh ạnh                                           118                                    118
Cam, xoài xanh, rau mùi

SSúp xoài lạnh và tômúp xoài lạnh và tôm                                                                  168168
Tôm tự nhiên, xoài xanh, dưa chuột

Súp dưSúp dưa chuột kem lạnh    a chuột kem lạnh                                        120120
Phô mai Ricotta, ớt Jalapenos, bạc hà

SaSalad su hào &lad su hào & lúa mỳ                  lúa mỳ                                               120120
Bulgur, sữa chua Tahini, hạt Mắc ca

SSalad xoài, thịt talad xoài, thịt trâu khô                     râu khô                         128128
Thịt trâu gác bếp Dao đỏ, củ cải trắng, sốt cay

SalSaladad bưởi t bưởi tươi            ươi                                                                  120120
Khô bò cay, đậu phộng, bạc hà

SaSalad Caeslad Caesar chay   ar chay                                                                 110110
Thịt gà chay, bơ, bánh mỳ que Croutons

SSalad alad Niçoise đậu xanh Niçoise đậu xanh                                110                   110
Bacon chay, khoai tây, cá ngừ chay

SaSalad cá hôi Sapa hun khói lad cá hôi Sapa hun khói                                 148148
Trứng luộc, đậu xanh, dầu dấm mật ong
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Gợi ý của chúng tôi cho bạn là chọn 2-3 món cho bữa trưa và 3- 4 món cho bữa tối.

Salad cá Salad cá ngừ mayongừ mayo                                         118                   118 
Khoai tây, lê Châu Á, ô liu xanh

SaladSalad rau củ rau củ                                                           110                         110
Rau xanh hữu cơ Topas, mù tạt 
mật ong, dầu giấm 

Salad xoàiSalad xoài                                                                                            110110
Củ cải trắng, dưa chua, bỏng gạo

Nộm hoaNộm hoa chuối chuối                                                           108               108
Đu đủ, lạc rang, thảo mộc tươi

Nem tươi cNem tươi chayhay                                                             118             118
Miến, các loại rau củ, tương đậu phộng

Nem tươNem tươi tôm thịti tôm thịt                                   138                             138
Thịt lợn bản, tôm, nước mắm

Nem gà chayNem gà chay                                                                                130130
Miến, bơ, nước tương 

Atiso Sapa nướngAtiso Sapa nướng                                                                  128128
Tương ớt Mường Khương, Bắc Hà, rau mùi

Salad dưa Salad dưa chuộtchuột  & phô mai Burata & phô mai Burata           160160
Sốt mè rang, Za'atar, phô mai Burrata 

CCá hôiá hôi  sashimi sashimi                                                         140                140
Lá nem, wasabi, rau cải xanh
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*All prices are in thousand VND & include taxes and service charge*All prices are in thousand VND & include taxes and service charge
* Tất cả giá được tính bằng đơn vị 1000 đồng và đã bao gồm thuế và phí dịch vụ



WARM TAPASWARM TAPAS

Trứng trTrứng trân kiểu ân kiểu Topas   Topas                                                         168168
Đậu xanh, cà chua nấu chậm, sốt nấm truffle 

SSúp lơ trắng chiên giònúp lơ trắng chiên giòn                                              150150
Cần tây, sốt buffalo ranch

CChả ngao               hả ngao                                                                             158158
Bún tươi, cơm lam, nước mắm

CCá hôi nướng                        á hôi nướng                                                        178178
sốt cà ri, cơm nấm, cà rốt chiên giòn

CChả cá hôi Sapa                       hả cá hôi Sapa                                                   158158
Rau muống xào, bún tươi, nước mắm

BBánh Fánh Falafel alafel                                                                                  138 138
Tương ớt Mường Khương mayo, 
sốt yoghurt, bạc hà

Artichokes chiên giòn              Artichokes chiên giòn                                                                        113838
Bưởi, chanh tươi / soya mayo, rau mùi

Nem ốNem ốc chiên                           c chiên                                                   138138
Noodles, Fresh herbs, Fish sauce 

NeNem nấm chm nấm chay chiên                    ay chiên                                  128128
Miến, rau thái nhỏ, nước tương

NemNem đậu phụ chiên đậu phụ chiên giòn         giòn                                      120120
Đậu phụ hữu cơ, miến, nước tương

NeNem chiên thịtm chiên thịt lợn                        lợn                                         138138
Miến, bạc hà, nước mắm

Mỳ RamMỳ Ramen chay       en chay                                                                       138138
Pak Choi, Miso, rong biển

Súp càSúp cà rốt          rốt                                                                                   148148
Ớt đỏ hun khói, mì kiều mạch, lê Châu Á
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Súp bí đỏ Topas           Súp bí đỏ Topas                                                             140140
Kem sữa dừa, tỏi, cỏ xạ hương

TThịt lợn áp chảo       hịt lợn áp chảo                                                                 160160
Dưa chua, cơm lam, sốt đậu phộng 

TTrứng vịt cuộn phô mai   rứng vịt cuộn phô mai                                                                         161600
Phô mai dê, cà chua nấu chậm, salad thảo mộc

TTrứng vịt cuộn phô mai vrứng vịt cuộn phô mai và ham   à ham               178178
Serrano ham, phô mai dê, salad thảo mộc

BBò Né Việt Namò Né Việt Nam (Steak và trứng)       (Steak và trứng)            188188
Cà chua nấu chậm, marmalade hành tây, 
Bánh mì 

DESSERTSDESSERTS

Súp dâu tây Súp dâu tây kiểu Đan Mạch  kiểu Đan Mạch                              170170
Gelato dâu tây, bạc hà, bánh quế

Crème brulee chanh dâyCrème brulee chanh dây                                                          160160
Gelato chanh dây, vụn bánh quy

Sô cô la sữa trứng muối Sô cô la sữa trứng muối                                           170170
Gelato sô cô la, caramel gừng, Nutella snow

Bánh phô mai sô cô laBánh phô mai sô cô la trắng trắng                                160160
Xoài, gelato dừa, bột sô cô la trắng

Bánh gạo nếBánh gạo nếp cốt dừa p cốt dừa                                                     160160
Bỏng ngô, kẹo bơ cứng, chuối

Bánh quBánh quy        y                                                                                      160160
3 loại sô cô la, kỷ tử, kem vanilla

Trái cây tươTrái cây tươi theo mùa                         i theo mùa                                       160160
Đĩa trái cây tươi theo mùa
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Gợi ý của chúng tôi cho bạn là chọn 2-3 món cho bữa trưa và 3- 4 món cho bữa tối.


