
Thực Đơn Mới - Hương vị Ý
新品上市 意大利风味
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CHOOSE YOUR PASTA AND SAUCE THE WAY YOU LIKE
Chọn mì ý hay mì ống của bạn và nước sốt theo cách bạn thích 
选择您喜欢的意面和酱汁

Mì ý, mì ống, Tortellini, Gnocchi, Gluten-Free Linguine
意式细面，通心粉，意式水饺，意式面疙瘩，无麸质意式宽面

Spaghetti      , Penne      , Veal Tortellini, Linguine          , Gnocchi

Sauce (Nước sốt) (酱汁)
Bolognese, Napoli     , Pesto     , Boscaiola
博洛尼亚酱、那不勒斯酱、香蒜酱、卡博纳拉酱、博斯卡伊奥拉酱

B U I L D  Y O U R  O W N  P A S T A $15.00

P1

P1  CHOOSE YOUR OWN PASTA VARIETY

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)
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Garlic Pizza Bread
Bánh Pizza tỏi
蒜香披萨面包

Margarita, cheese, fresh basil
Margarita, cà chua, phô mai, húng quế tươi
玛格丽塔披萨，番茄，奶酪，新鲜罗勒

Caprese, bocconcini, pesto, fresh tomato
phô mai bocconcini, sốt pesto, và cà chua 
卡布里披萨–博康奇尼芝士球，香蒜酱，新鲜番茄

Hawaiian, sliced leg ham, pineapple
Hawaii, thịt xông khói lát giăm bông, dứa
夏威夷披萨，火腿片，菠萝

Pepperoni, our signature base topped with Italian spicy sopressa
Pepperoni, Với nền bánh đặc biệt của chúng tôi và được đắp lên với sốt sopressa cay của Ý.
意式辣肠披萨，我们的招牌底料配上意式辣肠

Arugula, rocket, parmesan, pinenuts, fresh lemon
Arugula, tên lửa, parmesan, hạt thông, chanh tươi
芝麻菜披萨，芝麻菜、帕玛森干酪、松仁、新鲜柠檬

House Supreme, prosciutto cotto, sopressa, chorizo, capsicum, pineapple, onion, 
olive, mushroom      
Supreme xúc xích salami, thịt xông khói lát mỏng, ớt tây, dứa, hành tây, ô liu, nấm
至尊披萨，火腿、萨拉米香肠、香肠、培根、彩椒、菠萝、洋葱、橄榄、蘑菇

Veg Supreme, mushroom, olive, capsicum, onion, pineapple, goat’s cheese, spinach
Bánh Pizza chay Supreme, nấm, ô liu, ớt tây, hành tây, dứa, phô mai dê, tên lửa
肉食者挚爱–意大利熏火腿、莫塔黛拉火腿、意式腊肠、索普瑞萨塔香肠、香肠

Meat Lovers, prosciutto cotto, mortadella, chorizo, sopressa, sausage
Giăm bông prosciutto Cotto, các loại xúc xích mortadella, chorizo,  
sopressa, xúc xích   
肉食者挚爱，火腿、萨拉米香肠、西班牙辣味香肠、意式辣肠、腌制红洋葱配烧烤酱

Abruzzese, rotisserie BBQ chicken, mushroom, olives, artichoke
Abruzzese, thịt gà nướng sốt BBQ, nấm, ô liu, atisô
阿布鲁兹披萨，炉烤鸡肉、蘑菇、橄榄、洋蓟

Salsiccia, sausage, sweet onion, capsicum, prosciutto cotto, broccolini, mortadella  
xúc xích, hành ngọt, ớt chuông, giăm bông prosciutto cotto, phô mai broccolini, xúc xích 
mortadella     
索斯奇亚香肠风味披萨 –香肠，甜葱，辣椒，意大利熏火腿，西兰花，莫塔德拉香肠

Marinara, calamari, prawn, hot smoked salmon, mussel, spinach   
mực calamari, tôm, cá hồi hun khói, vẹm, rau spinach       
马瑞那拉风味披萨 –鱿鱼，大虾，烟熏三文鱼，贻贝，菠菜

$10.00

$13.00 
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All Pizzas are tomato base with Fior di latte cheese 
Tất cả các loại Pizza đều phủ cà chua với phô mai Fior di latte 
所有披萨均以番茄为基料，配以马苏里拉芝士
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Cotoletta, 300g chicken breast rolled in breadcrumbs and fried, fresh lemon
Ức gà cuộn trong vụn bánh mì và chiên, chanh tươi
炸鸡胸肉排，鸡胸肉裹面包屑油炸，佐以新鲜柠檬 

Parmigiana, 300g chicken breast rolled in bread crumbs topped with ham, cheese, 
Napoli sauce
Ức gà cuộn trong vụn bánh mì với thịt xông khói, phô mai, sốt Napoli
帕尔马干酪鸡胸肉，鸡胸肉裹面包屑，配火腿、奶酪、那不勒斯酱 

Chicken Marsala, 300g pan-fried chicken breast, mushrooms, cauliflower and a 
creamy marsala sauce
Masala Gà,  300g Ức gà áp chảo nấm, Súp lơ và sốt kem Masala  
马萨拉风味鸡肉–300克煎鸡胸菇，花椰菜及奶油马萨拉酱

Porchetta, crispy skin rotisserie pork filled with pâté, salsa verde, rosemary jus
Thịt lợn da giòn da chứa đầy patê với salsa verde, hương thảo
意式烤猪，酥皮烤猪肉，含肉糜，配青萨尔萨辣酱、迷迭香汁

250g MBS 5+ Wagyu rump, mashed potato, parmesan crisp, balsamic onion, 
parsley butter, jus 
250g MBS 5+ Steak Đùi thăn Wagyu, khoai tây nghiền, phô mai parmesan giòn, sốt balsamic 
hành tây, sốt bơ cần tây   
250 克 和牛牛排 - 和牛臀部牛排，配土豆泥，帕尔马芝士脆，醋香洋葱

350g Grainfed T-Bone, mashed potato, parmesan crisp, balsamic onion, parsley 
butter, jus  
350g Steak Xương-T từ Bò nuôi bằng ngũ cốc, khoai tây nghiền, phô mai parmesan giòn, sốt 
balsamic hành tây, sốt bơ cần tây
350 克 T骨和牛牛排 - 和牛臀部牛排，配土豆泥，帕尔马芝士脆，醋香洋葱

350g Grassfed Sirloin, mashed potato, parmesan crisp, balsamic onion, parsley 
butter, jus 
350g Steak thịt Lưng từ Bò nuôi bằng cỏ, khoai tây nghiền, phô mai parmesan giòn, sốt balsamic 
hành tây, sốt bơ cần tây 
350 克 T西冷草饲牛排 – 草饲牛排，配土豆泥，帕尔马芝士脆，醋香洋葱

Surf & Turf: 150g Sirloin, whole grilled lobster tail, mashed potato, parmesan crisp, 
hollandaise, jus
Sóng & Cỏ: 150g Steak thịt Lưng bò, trọn đuôi tôm hùm nướng, khoai tây nghiền, phô mai 
parmesan giòn, sốt hollandaise
150 克 海陸大餐 – 西冷牛肉配龙虾尾，配土豆泥，帕尔马芝士脆，荷兰酱

$19.00

$22.00 

$22.00 
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$32.00

$47.00

M E A T (các món thịt) (肉类)
ALL DISHES COME WITH A CHOICE OF ONE SIDE
Tất cả các món đi kèm một lựa chọn món phụ
所有菜品都有黄油土豆和西兰花或沙拉可供选择
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VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

M
EA

T • Baked chat potato,  
honey roasted carrots 

• Broccolini, ricotta, toasted 
almond 

• House salad 
• Fries 
• Steamed jasmine rice

• Khoai tây Baby Bỏ lò và Cà rốt 
nướng Mật ong

• Phô mai broccolini với ricotta 
& hạnh nhân rang

• Salad nhà làm
• Khoai tây chiên
• Cơm

• 烤土豆及蜂蜜烤胡萝卜
• 西兰花配意大利乳清干酪及烤

杏仁
• 特色沙拉
• 薯条
• 蒸茉莉香米
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Classic Bread Crumbed Calamari Rings, with tartare and grilled lemon
Mực Calamari Chiên xù - Vòng mực calamari phủ vụn bánh mỳ chiên xù truyền thống với sốt 
tartare và chanh 
鱿鱼圈- 经典的面包屑鱿鱼圈配鞑靼及烤柠檬 

Whole Baby Whiting Fish, crispy fried with tartare and grilled lemon 
Cá trắng nguyên con, chiên giòn với chanh nướng, khoai tây chiên và salad 
整条牙鳕鱼，酥炸配上烤柠檬、薯条和沙拉

Garlic & Chilli King Prawns, fresh herbs, oven baked bread, grilled lemon 
Tôm Yamba King prawns Tỏi, (3), chanh nướng, Phô mai Mascarpone & Cơm Risotto  
với Gia vị Saffron
蒜香扬巴大虾- (3)，烤柠檬、马斯卡彭芝士及藏红花烩饭    

Oven Baked Ling Fillet, chorizo & lemon crust, tomato ragu, broccolini, parmesan 
crisp, grilled lemon 
Cá ling phi lê - nướng lò kèm xúc xích chorizo & dây vỏ chanh, ragu cà chua, phô mai broccolini, 
phô mai parmesan giòn, chanh 
鳕鱼片–烤箱烘烤而成，配以西班牙辣味香肠及柠檬皮，番茄拉古，西兰花，帕帕

Grilled Huon Salmon Fillet, roast veg, tomato & saffron broth, grilled lemon
Cá hồi Huon Salmon phi lê Nướng - Rau củ nướng, nước hầm cà chua & saffron, chanh nướng
烤三文鱼片-烤蔬菜，番茄藏红花汤，烤柠檬

Half Lobster Mornay with chips
Nửa con tôm hùm và khoai tây chiên
半只龙虾，配干酪白汁与薯条
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VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)
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ALL DISHES COME WITH A CHOICE OF ONE SIDE
Tất cả các món đi kèm một lựa chọn món phụ
所有菜品都有黄油土豆和西兰花或沙拉可供选择

• Baked chat potato,  
honey roasted carrots 

• Broccolini, ricotta, toasted 
almond 

• House salad 
• Fries 
• Steamed jasmine rice

• Khoai tây Baby Bỏ lò và Cà rốt 
nướng Mật ong

• Phô mai broccolini với ricotta 
& hạnh nhân rang

• Salad nhà làm
• Khoai tây chiên
• Cơm

• 烤土豆及蜂蜜烤胡萝卜
• 西兰花配意大利乳清干酪及烤

杏仁
• 特色沙拉
• 薯条
• 蒸茉莉香米

S E A F O O D (Hải sản) (海鲜)
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Country Vegetable Soup, sour cream, crouton, chives with crunchy roll
Súp rau củ vùng quê, sốt kem sour cream, bánh mỳ giòn crouton, hẹ tây với cuộn giòn
乡村蔬菜汤-酸奶油，面包片，韭菜配脆卷 

Beer Battered Fish & Chips with tartare sauce
Cá ướp bia chiên giòn và khoai tây chiên với sốt tartare 
啤酒炸鱼薯条配鞑靼酱

Roast of the Day with roasted vegetables & gravy
Thịt nướng trong ngày với rau củ nướng và nước sốt gravy
烤时蔬烤时蔬配肉汁

Mixed Fried Seafood Basket with chips & tartare sauce
Món hải sản hỗn hợp chiên giòn với khoai tây chiên và sốt tartare
什锦炸海鲜配薯条及鞑靼酱 

Club Chicken Schnitzel with gravy and chips
Thịt gà tẩm bột chiên với khoai tây chiên
油炸鸡排配薯条

Club Chicken Parmigiana with chips
Sandwich gà parmigiana kèm khoai tây chiên 
帕尔马芝士鸡扒配薯条  

Curried Prawns with steamed rice
Tôm carry với cơm trắng
咖喱大虾配蒸饭

Rotisserie Half Chicken with chips & gravy
Một nửa con gà nướng chậm với khoai tây chiên và nước sốt gravy
烤鸡半只 配薯条、肉汁

Grilled Chicken Burger 150g chicken breast, lettuce, cheese, tomato relish & mayo 
in a milk bun with chips
Burger Gà, Burger Gà Nướng 150g, Rau xà lách, phô mai, gia vị cà chua & Mayo trong vỏ bánh 
sữa kèm khoai tây chiên 
鸡肉汉堡-150克烤鸡肉汉堡，生菜，芝士，番茄酱、蛋黄酱配奶香包及薯条

Grilled Angus Beef Burger 150g beef patty, bacon, cheese, pickle, onion rings & 
BBQ sauce in milk bun with chips
Miếng bò xay Angus nướng 150g, bacon, phô mai, dưa chuột muối, hành tây chiên giòn & sốt 
BBQ sauce trong vỏ bánh sữa kèm khoai tây chiên 
牛肉汉堡-150克烤安格斯牛肉碎，培根，芝士，泡菜，洋葱圈、烧烤酱配奶香包及薯条

$9.00

$15.00 

$15.00

$16.00 

 
$15.00 

 
$18.00 

$19.00

$15.00

$17.00

$18.00
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(经典菜肴)

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)
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S A L A D  &  S I D E S
(Rau tươi salad và các món phụ) (沙拉及配菜)
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House salad with cherry tomato, bocconcini, cucumber, onion and balsamic  
dressing
Salad Nhà làm Cà chua bi, phô mai bocconcini, dưa chuột, hành tây và sốt balsamic dressing 
特色沙拉：樱桃西红柿，博康奇尼芝士球，黄瓜，洋葱和香脂酱

Caesar Salad, cos leaf, crouton, pancetta, egg, parmesan
Salad Caesar, lá cos, bánh mì khô, bánh kếp, trứng, parmesan
凯撒沙拉，萝蔓生菜叶，面包丁，意式培根，鸡蛋，帕玛森干酪

Grilled haloumi, olive oil, lemon, fresh herbs
Salad Caesar, lá cos, bánh mì khô, bánh kếp, trứng, parmesan
烤哈罗米芝士，橄榄油，柠檬，草本植物

Roasted Corn Cob, garlic butter, fresh herbs & parmesan cheese
Món nướng haloumi, dầu olive, chanh, lá gia vị 
烤玉米棒，蒜香黄油、新鲜香草和帕玛森干酪

Garlic Bread
Bánh mì tỏi 
蒜香面包

Chips with aioli 
Khoai tây chiên với sốt aioli 
薯条配蒜泥蛋黄酱

Sidewinder Wedges or Sweet Potato Fries with sweet chilli & sour cream
Khoai tây chiên Wedges hoặc khoai lang ngọt chiên giòn với ớt ngọt 
& kem chua
卷边薯条或红薯薯条配甜辣椒和酸奶油

$14.00

$14.00 
 

$10.00

$4.00 

 
$5.00 

 
$7.00 

$9.00

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)
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Side House Salad       $3  
with cherry tomato, 
bocconcini, cucumber, onion 
and balsamic dressing
Phần ăn kèm Salad Nhà làm: Cà 
chua bi, phô mai bocconcini, dưa 
chuột, hành tây và sốt balsamic 
dressing 
特色沙拉：樱桃西红柿，博康奇尼芝
士球，黄瓜，洋葱和香脂酱

Side of Broccolini       $4 
with ricotta & toasted 
almonds 
Phần ăn kèm Phô mai Broccolini 
với Ricotta & Hạnh nhân Rang  
西兰花，意大利乳清干酪及烤杏仁

Side of Potato & Honey 
Roasted Carrots       $3 
Khoai tây Baby Bỏ lò và Cà rốt 
nướng Mật ong   
烤土豆及蜂蜜烤胡萝卜

Side of Steamed Rice       $2
Phần ăn kèm cơm   
米饭

Side of chips        $3
Phần ăn kèm khoai tây chiên  
薯条
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VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

M
EA

L 
D

EA
LS

M E A L  D E A L S
(Phần ăn Ưu đãi) (套餐)

DEAL 1  
Two pizzas, garlic bread and a jug of soft drink
Hai Pizza, Bánh mỳ tỏi và một bình nước ngọt 1,25 lít  

两份披萨，蒜香面包，及一份1.25升的软饮料

DEAL 2  
Two pizzas, two pastas, garlic bread and a jug of soft drink 
Hai Pizza, Hai Mỳ ý, Bánh mỳ tỏi và một bình nước ngọt 1,25 lít    

两份披萨，两份意大利面，蒜香面包，及一份1.25升的软饮料

DEAL 3  
Whole roast chicken, garlic pizza, salad, corn, chips and a  
jug of soft drink
Gà Nướng Nguyên con, Pizza Tỏi, Salad, Ngô, Khoai tây chiên và một 

bình nước ngọt 1,25 lít   

烤整鸡，蒜香披萨，沙拉，玉米，薯条，以及一份1.25升的软饮料  

$35

$55

$45


