Whisky Gallery
A LA CARTE MENU

Welcome to Whisky Gallery Restaurant!
In a place where the Vietnamese culture harmoniously combines with the
comfort of international luxury hospitality, your meal would not be any different.
The fusion of ethnic flavors with some reimagined in classic makes this menu
a gastronomic delight.
In order to create the freshest dishes with the best quality to our valued guests,
our Executive chef has selected carefully among various ingredients for the
best tastes and flavors
.

Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Whisky Gallery!
Giữa không gian giao thoa của văn hóa Việt Nam và sự tiện nghi của dịch vụ đẳng
cấp quốc tế, bếp trưởng của chúng tôi đã kết hợp hương vị dân tộc đặc trưng cùng
phong cách ẩm thực đa dạng từ khắp nơi trên thế giới để tạo nên một thực đơn
độc đáo. Những bữa ăn của Quý khách cũng chính là những trải nghiệm ẩm thực
đa sắc vùng miền nhưng rất thân thuộc.
Để mang tới cho Quý khách những món ăn ngon miệng và chất lượng, đầu bếp
chuyên gia của chúng tôi luôn chọn lọc cẩn thận những nguyên liệu trước khi chế
biến nhằm tạo ra những hương vị tuyệt hảo nhất.

A FUSION OF WESTERN AND ASI AN DISHES

Appetizer
MÓN KH AI VỊ

Cajun Calamari and Onion Rings ……...................................................………………...…...………150,000
Deep-fried calamari slices and onion wrapped in bread crumb,
eggs and Cajun powder, served with Mustard Mayonnaise sauce
Mực ống và hành tây tẩm bột cà mỳ và trứng chiên xù,
ăn kèm sốt mù tạc và Mayonnaise

Deep-fried Ha Long Spring Rolls ………………...................................................……….……...…..110,000
Please select Seafood, Pork or Vegetables
Vui lòng chọn nem Hải sản hoặc Thịt lợn

Fresh Ha Long Spring Rolls ………………………………………......................................................……110,000
Please select Seafood, Pork or Vegetables
Lựa chọn Hải sản, Thịt lợn hoặc Chay
Ha Long Crispy Fish …………………………………………………...........................................................… 120,000
Fish fillet wrapped in bread crumbs and egg, served with French Fries
and Tartar sauce

Thăn cá tẩm bột cà mỳ và trứng chiên xù, ăn kèm khoai tây chiên và sốt Tartar

Ha Long Traditional Squid Cakes……………..................................................………………………. 150,000
Hand pestling squids, marinated and shaped into round cakes.
These fried cakes enhanced combing with green mango salad and chili sauce
Chả mực cổ truyền Hạ Long chiên giòn, ăn kèm xoài xanh tẩm ướp và chấm
cùng tương ớt

Marinated Chicken and Beef Satays .............................................……………………….…………. 230,000
Grilled beef and chicken skewers marinated with garlic, ginger, chili and
lemongrass, served with home-made peanut sauce (3 skewers each)
Bò và gà xiên nướng tẩm ướp với gừng, tỏi, xả ớt nướng ăn kèm sốt lạc
(Mỗi loại 3 xiên)

Onion Rings
….........................................................................…………………..……………………… 50,000
Deep-fried onion rings served with Mustard Mayonnaise sauce
Hành tây chiên vòng, ăn kèm sốt mù tạc và Mayonnaise

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Salad
S A L ÁT

Caesar Salad with Roasted Chicken Breast …………............................................…………… 170,000
Romaine lettuces mixed with Caesar dressing, crispy bacon and
Parmesan cheese, hardboiled eggs, garlic croutons and sliced chicken breast
Sa lát rau xà lách giòn trộn sốt Caesar, ba chỉ hun khói, trứng cút luộc,
phô mai Parmesan, bánh mỳ chiên giòn, gà nướng

Niçoise Salad …………………………………….................................................…………………...….............. 150,000
Marinated tuna and hardboiled egg on the bed of green lettuces, tomato,
potato, green beans, black olive and caper, served with garlic mustard dressing
Sa lát rau xanh kiểu Pháp kèm cá ngừ tẩm ướp, cà chua, khoai tây, trứng luộc,
đậu xanh, oliu đen và nụ bạch hoa, phục vụ cùng sốt dầu giấm tỏi mù tạc

Paradise Green Garden Salad
………………...............................................……………………… 120,000
Green Gem lettuces mixed with local vegetable juliennes, olives &
balsamic dressing
Rau xà lách giòn trộn cùng các loại rau xanh địa phương thái chỉ, ô liu và sốt dầu dấm kiểu Ý

Pomelo Salad with Prawns …………………...……….....................................................……………… 140,000
Light sweet and sour taste salad extracted from fresh pomelo and sweet
and sour sauce, enhanced by poached prawns and aroma herbs
Gỏi bưởi tôm vị chua ngọt từ trái bưởi tươi, tôm và rau thơm

Soup
MÓN S ÚP

Creamy Mushroom Soup

…………………………….........................................................…… 100,000

Súp kem nấm

Ha Long Seafood Bisque…………………......................................................…………………….....…… 150,000
Seafood and vegetables simmered with white wine, butter and cream
topped with fresh milk Cappuccino form, served with cheese stick bread

Hải sản và rau củ các loại được ninh cùng rượu vang trắng, bơ và kem tươi.
Súp được phủ một lớp sữa đánh bông và phục vụ cùng bánh mỳ que vị phô mai

Potato Cream Soup with Salmon …………………………………..................................................... 150,000
Potato cream soup topped with Salmon slices.
Súp kem khoai tây với cá hồi

Tom Yum Goong………...................................................................………………………………….………. 150,000
Traditional spicy and sour Thai’s broth with prawns and straw mushrooms
Súp tôm chua cay kiểu Thái với tôm sú và nấm rơm

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Main Course
MÓN CHÍN H

Grilled Ha Long Tiger Prawns ….....………………....................................................……………….. 220,000
Served with honey tamarind balsamic sauce, buttered sweet potato
and vegetables
Tôm sú Hạ Long nướng sốt giấm Ý mật ong me, phục vụ cùng khoai lang
trộn bơ và rau củ

Pan-fried Wild Seabass Fillet …………........................................................…………………….…... 220,000
Seabass fillet fermented with rice-galangal sauce, served with fresh rice
noodles and condiments
Thăn cá vược tẩm sốt riềng mẻ nướng, ăn kèm bún và gia vị

Trio Ha Long Seafood Platter …………….………………..........................................................….… 280,000
Grilled Ha Long prawn, squid and seabass fillet, served with mash potato
Đĩa hải sản Hạ Long nướng với tôm, mực và cá vược, phục vụ cùng khoai tây nghiền

Braised Tofu

……………...............................................…………………................…………….……….. 60,000
Braised tofu in spicy tomato sauce with shallot and spring onions,
served with steamed rice
Đậu phụ hầm sốt cà chua cay và hành hẹ, ăn kèm cơm trắng

Nasi Goreng …………………………....……..............................................................……………….…………. 180,000
Seafood and chicken fried rice served with sunny side up, prawn crackers
and chicken satay with peanut sauce
Cơm chiên hải sản và thịt gà, trứng rán 1 mặt, phồng tôm, và gà xiên nướng
ăn kèm sốt lạc

Thai Red Curry …………………........…………………………..............................................................…….. 150,000
Thai red curry with baby eggplant, pumpkin and okra served with steamed rice.
Please select your curry with: Seafood, Chicken, Beef, or Vegetables
Cà ri đỏ của Thái với cà tím, bí và đậu bắp phục vụ cùng cơm trắng
Vui lòng chọn cà ri với: Hải sản, Thịt gà, Thịt bò hoặc Cà ri rau củ
Wok-fried Noodles with Seafood ........….................................................…………………………. 150,000
Fresh sea scallops, prawns and squids tossed with light oyster sauce
and fresh coriander
Mỳ xào với xò điệp, tôm sú, mực và rau, đậm vị dầu hào
Wok-fried Noodles with vegetables

……........................................…………………………. 150,000
Bok choy, carrot, onion and coriander fried with rice noodles
Mỳ xòa rau cải chip, cà rốt, hành và rau thơm xào

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

WESTERN SELECTION

Grills
MÓN NƯỚ N G

Grilled Norwegian Salmon Fillet ……………………….....................................................….………. 350,000
Comes with creamy lemon butter sauce, mashed potato and green salad
Thăn cá hồi Na Uy hảo hạng nướng, phục vụ cùng sốt kem vị chanh dây,
khoai tây nghiền và rau xà lách trộn.

Grilled Chicken Thigh ……….............................................................……………….…………………….. 220,000
Wrapped with ham and cheese, served with baked potato,
butter veggies and plum sauce
Đùi gà cuộn dăm bông và pho mai nướng, phục vụ cùng khoai tây bỏ lò,
rau củ xào bơ và sốt mận

Roasted Chicken Thigh ......................................................…………....………………….……………….. 220,000
Marinated with thyme and herbs, comes with mashed potato,
baked cherry tomato and BBQ sauce
Đùi gà tẩm hương thảo nướng, phục vụ cùng khoai tây nghiền,
cà chua bi nướng và sốt BBQ

Grilled Pork Ribs .................................................................………………………………………………...… 250,000
Marinated with honey on parmesan potato and apple sauce

Sườn lợn tẩm ướp mật ong nướng, phục vụ cùng khoai tây nướng phô mai
và sốt táo

Grilled Prime Australian Beef Tenderloin......................................……………………….………… 520,000
Served with grilled vegetable provincial, chunky oregano and mashed potato
Thăn nõn bò Úc thượng hạng nướng, phục vụ với rau theo mùa xào
bơ và khoai tây nghiền

Grilled Prime Australian Beef Rib-eye Steak ......................................……………...…………. 480,000
Served with and butter vegetables, oregano and baked potato
Thăn ngoại bò Úc thượng hạng nướng, phục vụ với rau theo mùa
xào bơ và khoai tây nướng

Please select your favorite sauce for the grilled beef as below:
Vui lòng lựa chọn loại sốt cho các món bò:
Bordelaise, Green peppercorn, Dijon mustard honey, Mushroom
Sốt vang đỏ, Tiêu xanh, Mù tạt mật ong, hoặc Sốt nấm

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Pasta
MỲ Ý

Spaghetti, Penne or Fettuccine ………………….....................................................………………… 170,000
Please select 1 - Vui lòng chọn 1 loại mỳ Ý

Sauces: Bolognese, Carbonara, Marinara, Meatballs in tomato, Napolitana

, Pesto

Các loại sốt: Sốt bò băm, Sốt hải sản, Sốt kem nấm và ba chỉ hun khói,
Sốt cà chua và bò viên, Sốt cà chua
hoặc Sốt lá húng lùi

Sandwich and Burger
BÁ NH KẸP

Club Sandwich ………………………............................................................………….………….....………... 170,000
Triple layer sandwich with grilled chicken breast, fried egg, bacon,
ham, cheese, tomato, gherkin and lettuces
Bánh sandwich 3 tầng kẹp lườn gà nướng, trứng rán, ba chỉ xông khói,
dăm bông, phô mai, cà chua, dưa chuột muối và rau xà lách giòn

Croque Monsieur …………………………..............................................................………………..…………. 150,000
Grilled white toast bread with ham and cheese
Bánh mỳ gối kẹp dăm bông và phô mai nướng chảy

Beef Burger ……………………….....................................................................……………………….……….. 195,000
Grilled beef patty, Romain lettuces, tomato and cucumber in sesame bread buns
Bánh sữa vừng kẹp thịt bò băm nướng, cà chua dưa chuột và rau xà lách giòn

Cheese Burger ……………...........................................................…………………………………………........ 220,000
Grilled beef patty topped with melted cheese, Romain lettuces, tomato
and cucumber in sesame bread buns
Bánh sữa vừng kẹp thịt bò băm phủ phô mai chảy, cà chua dưa chuột và rau xà lách giòn
Giant Hot Dog ………………..................................................................………………………………….……. 170,000
Grilled giant sausage with tomato, cucumber and lettuces
Bánh sữa vừng dài kẹp xúc xích nướng, cà chua, dưa chuột và rau xà lách giòn
Tuna Baguette …………………………………….................................................................……….…………. 145,000
Marinated tuna wrapped in baguette with tomato, cucumber and lettuces
Bánh mỳ dài kẹp cá ngừ tẩm ướp, cà chua, dưa chuột và rau xà lách giòn

Veggies Burger
....…………………….....…………...…….............................................................….. 120,000
Grilled veggies with Romain lettuces, tomato in sesame bread buns
Bánh kẹp rau củ nướng, ăn kèm cà chua dưa chuột, rau xà lách giòn
All sandwiches and burgers are served with French Fries and Coleslaw salad
Các loại bánh kẹp được phục vụ cùng khoai tây chiên và băp cải trộn

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Side Dish
MÓN Ă N K ÈM

Home-made Roasted Herb Potato ………………….................................................……………….... 50,000
Khoai tây tẩm lá thơm bỏ lò

French Fries ………………………………………………...................................................................……..……… 50,000
Khoai tây chiên

Sweet Potato with Honey ……………………………………….......................................................……….. 50,000
Khoai lang tẩm mật ong chiên
Seasonal Vegetables (Steamed or Butter fried) …….....................................…………………. 50,000

Rau củ theo mùa (Luộc hoặc Xào bơ tỏi)

Cheese Board
Đ Ĩ A PHÔ M A I TỔN G HỢ P

03 kinds of cheese served with cold cuts, crunchy fruits, honey..............…….......… 250,000
bread sticks and crackers
03 loại phô mai phục vụ cùng thịt nguội, hoa quả giòn, bánh mỳ que và bánh quy giòn

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Kid Menu

T HỰC Đ ƠN DÀ NH CHO TRẺ EM

Paradise Milkshakes …………………………….........................................................….......………………. 60,000
Drink prepared from fresh seasonal fruits, ice cream and fresh milk
Sinh tố hoa quả tươi, kem tươi và sữa tươi

Fruit Salad ……………………………………………….……………....................................................................... 60,000
Orange juice marinated with fresh fruit cubes
Hoa quả ngâm nước cam

Balloo’s Favourite
………………………..………………....................................................................… 60,000
Spaghetti with aromatic tomato sauce
Mỳ Spaghetti với sốt cà chua lá thơm
Fish Fingers ……………………………………………....................................................................…..……….. 100,000
Tender-fried fish sticks in bread crumb, served with French fries
and Tartar sauce
Thăn cá chiên mềm ăn kèm khoai tây chiên và sốt Tartar

Layer Sandwich
………………………………...…………..........................................................……… 100,000
Ham and cheese toasted sandwich, served with French Fries
Bánh gối kẹp phô mai và dăm bông nướng, phục vụ cùng rau xà lách khoai tây chiên
Little Burger ……………………………...............................................................…………………..………….... 100,000
Grilled mini beef burger with French Fries
Bánh sữa vừng nhỏ kẹp thịt bò băm, ăn kèm khoai tây chiên
Nutty Nuggets ........................................................……...…………………………………………….………..… 100,000
Succulent tender chicken balls with French Fries
Gà viên chiên ăn kèm khoai tây chiên

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Dessert

MÓN T RÁ NG MIỆN G

Chilled Cookies Cheese Cake …………………..................................................………………….……..120,000

Bánh phô mai lạnh

Chocolate and Strawberry Flavored Crêpes ……...........................................…………...…… 120,000

Bánh kếp sô cô la và vị dâu tây

Crème Caramel ……………………………………...................................................................…………………. 50,000
Kem caramel

Espresso Tiramisu …………………….........................................................….………………..…………….. 120,000

Bánh ga tô vị cà phê

Lemon Tart …………………………………..................................................................……….…..…………….. 100,000
Bánh tạc chanh

Chia Seed Sweet Soup and Coconut Jelly ...................................………..……………….......… 100,000

Chè hạt É thạch dừa

Pana Cotta with Passion Fruit …………………………………......................................................…… 120,000

Kem lạnh kiểu Ý với sốt chanh dây

Seasonal Fresh Fruit Platter………………...................................................………..…………….……. 100,000
Đĩa hoa quả tươi theo mùa

Vanilla Crème Bruleé …………………....……………….........................................................….…………… 65,000

Bánh kem Vani đốt

German Quiches Ice Cream (by scoop) ……............................................………………………….. 35,000

Kem ly Quiches nhập khẩu từ Đức

Please select - Vui lòng chọn:
Choco Cookies, Double Berry, Ice Coffee, Mint, Strawberry, Vanilla
Sô cô la và Cookies, 2 vị dâu, Cà phê đá, Bạc hà, Dâu tây, Vani.

Chú thích / Note: Món ăn chay / Vegetarian Food
Prices are quoted in VND, subject to 5% service charge and 10% government tax
Giá được niêm yết theo VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế

Enjoy your meal!
C HÚ C Q U Ý KH ÁC H NG O N G M I ỆN G !

