
ADD  
EXTRA SIDES
CHIPS  
Khoai tây chiên | 薯條

$3.50

EGG  
Trứng | 雞蛋

$2.00/EACH

BACON  
Thịt heo xông khói 
煙肉

$3.50

SALAD  
Salad | 沙拉

$3.00

BREAKFAST Thực Đơn Buổi Sáng | 早餐
9:00am to 12:00pm
早上9:00-中午12:00

BACON & EGG ROLL
bacon, egg, cheese & BBQ sauce in a milk bun 
Thịt heo xông khói, trứng, phô mai, sốt bbq, bánh bao
煎蛋煙肉包,煙肉,煎蛋,芝士,燒烤汁配奶香包

$8.50

POPPY’S BREAKFAST 
choose bacon or sausage, fried or scrambled  
eggs and toasts 
Chọn thịt heo xông khói hoặc xúc xích, trứng chiên 
hoặc trứng khuấy, bánh mì nướng
美味早餐, 任選煙肉或香腸, 煎蛋或炒蛋配多士

$10.50

SOLDIERS BIG BREAKFAST
bacon, sausage, egg, mushroom, tomato,  
hash brown, and toasts 
Thịt heo xông khói, xúc xích, trứng, cà chua,  
bánh khoai tây chiên, bánh mì nướng
軍官特大早餐, 煙肉, 香腸, 煎蛋, 磨菇, 番茄, 薯餅配多士 

$15.90

ALL DAY MENU Thực Đơn Cả Ngày | 全日餐牌

BEER BATTER CHIPS  
with aioli sauce 
Khoai tây ướp bia chiên giò kèm sốt aioli
啤酒漿薯條配蒜泥蛋黃醬

$7.00

CRISPY BATTER POTATO WEDGES  
with sour cream & sweet chilli 
Khoai tây miếng lớn chiên giòn kèm sốt kem chua và  
tương ớt ngọt
脆漿薯⻆配酸忌廉, 甜辣醬

$8.50

SWEET POTATO CHIPS  
with sour cream & sweet chilli   
Khoai lang chiên kèm sốt kem chua và tương ớt ngọt
甘薯條配酸忌廉, 甜辣醬

$9.00

BLT TOASTED SANDWICH  
bacon, egg, lettuce, tomato, & BBQ sauce 
Thịt heo xông khói, trứng, xà lách, cà chua, sốt BBQ
煙肉, 生菜, 番茄, 燒烤汁烤多士

$8.50

DIGGERS BURGER  
angus beef patty, lettuce, caramelized onion,  
tomato, cheese, smoky BBQ sauce  
Thịt bò, xà lách, hành tây nướng, cà chua,  
phô mai, sốt BBQ
會所漢堡, 安格斯免治牛肉, 生菜, 焦糖洋蔥, 番茄,  
芝士, 煙香燒烤汁配奶香包

$12.00

CHICKEN SCHNITZEL BURGER  
chicken schnitzel, lettuce, cheese, aioli 
Ức gà chiên, xà lách, phô mai, sốt aioli
雞排包, 日式麵包屑裹雞胸肉, 生菜, 芝士,  
蒜泥蛋黃醬配奶香包

$12.00

DAILY ROASTED MEAT BURGER  
daily roast meat, smoky BBQ sauce served  
in a milk bun 
Thịt nướng hàng ngày, sốt BBQ, bánh bao
烤肉漢堡, 是日烤肉, 煙香燒烤汁配奶香包

$12.00

SEAFOOD PLATTER 
with chips & tartare sauce 
Đồ biển chiên tổng hợp kèm khoai tây chiên  
và sốt tartare
炸海鮮盤配薯條韃靼醬

$16.00

FISH & CHIPS  
crumbed whiting fillet, batter chips, tartare sauce 
Phi lê cá chiên, khoai tây chiên và sốt tartare
炸魚薯條, 麵包屑裹牙鱈魚片, 配脆漿薯條, 韃靼汁

$15.00



PIZZA 12” 比薩 12吋
House made dough prepared in advance  
and refrigerated overnight
Bột bánh đã được chuẩn bị sẵn và được bảo quản trong tủ lạnh 
qua đêm
自家製作麵團提前準備好并冷藏過夜

GARLIC PIZZA BREAD 
garlic sauce, cheese 
Sốt tỏi, bơ
蒜泥芝士比薩

$10.00

***ALL PIZZA IS SAN MARZANO TOMATO BASE  
WITH FIOR DI LATTE CHEESE*** 
Tất cả các loại bánh pizza đều được phủ sốt cà chua 
San Marzano và phô mai Fior Di Latte
所有比薩均以意大利茄醬為基料配以菲奧芝士

HAWAIIAN 
sliced leg ham, pineapple 
Thịt nguội, dứa
夏威夷比薩, 火腿片, 菠蘿

$15.00

MARGARITA (V)
tomato, cheese, fresh basil 
Cà chua, phô mai, rau quế tươi
瑪格麗塔比薩, 番茄, 芝士, 鮮羅勒 

$15.00

PEPPERONI 
tomato, pepperoni, cheese 
Cà chua, xúc xích, phô mai
意式辣腸比薩, 意大利茄醬意大利辣腸及芝士 

$17.00

HOUSE SUPREME 
ham, salami, chorizo, bacon, capsicum, pineapple,  
onion, olives, mushroom 
Thịt nguội, xúc xích salami và chorizo, thịt heo xông 
khói, ớt chuông, dứa, hành tây, quả ô-liu, nấm
至尊比薩, 火腿, 意大利香腸及辣腸, 煙肉, 彩椒, 菠蘿, 
洋蔥, 橄欖,磨菇

$20.00

VEG SUPREME  
mushroom, olives, capsicum, onion, pineapple, 
rocket 
Nấm, quả ô-liu, ớt chuông, hành tây, dứa, rau xanh
素⻝至尊比薩, 磨菇, 橄欖, 彩椒, 洋蔥, 菠蘿, 火箭菜

$17.00

MEAT LOVER  
leg, salami, chorizo, pickle red onion 
Thịt nguội, xúc xích salami và chorizo, hành tím muối
肉⻝者至愛比薩, 火腿, 意大利香腸及辣腸, 腌製紅洋蔥

$20.00

BEVERAGES Giải Khát | 飲料

COFFEE 咖啡
Full cream milk, skim milk         
(Soy milk, Almond milk extra $0.50c)
Cappuccino, Latte, Flat White, Long Black,  
Short Black, Piccolo, Macchiato 

Extra Shot - $0.50c Thêm shot  |  添加咖啡量

S: $3.5
L: $4.0

HOT CHOCOLATE  熱巧克力 L: $4.5
MOCHA  穆哈咖啡 L: $4.5
VIETNAMESE COFFEE 
coffee with condensed milk served in hot / cold 
Cà phê sữa Việt Nam (nóng/đá)
越南咖啡, 使用煉奶調味咖啡, (冷 / 熱佳宜) 

TEA 
English Breakfast tea, Earl Grey tea, green tea,  
chamomile tea, peppermint tea, jasmine tea 
Trà đen và sữa, trà bá tước, trà xanh, trà hoa cúc, trà 
bạc hà, trà hoa nhài
茶,英式早餐紅茶,伯爵灰茶,綠茶,洋甘菊茶,薄荷茶,茉
莉花茶

$3.50

FRUIT SMOOTHIES Sinh Tố Trái Cây | 冰沙

BIG 5 
pineapple, kiwi, strawberry, blueberry mixed with 
apple juice 
Dứa, Kiwi, Dâu Tây, quả việt quất, nước ép táo
菠蘿,奇異菓,草莓,藍梅配蘋果汁

$7.50

PASH ’N’ SHOOT
mango, pineapple, passionfruit mixed with yakult 
Xoài, Dứa, Chanh Dây, Yakult
衝刺和射擊,芒果,菠蘿,百香果配益力多

$7.50

BERRY GO GO
strawberry, blackberry, raspberry mixed with apple 
juice 
Dâu Tây, Mâm Xôi - dâu đen, phúc bồn tử, nước ép táo
漿果去吧,黑莓,山莓配蘋果汁

$7.50

MILK SHAKES Sữa lắc | 奶昔
Full cream milk, skim milk blend with ice cream & 
your choice of flavours. 
Sữa nguyên kem hoặc sữa tách béo xay cùng kem và 
hương vị syrup
全脂牛奶或脫脂牛奶混合冰淇淋及你選擇的味道

Flavours: Chocolate, Strawberry, Vanilla, Banana, 
Caramel 
Hương vị syrup: sôcôla, dâu tây, vani, chuối, caramel
味道 :巧克力,草莓,雲尼拉,香蕉,焦糖

Add extra ice cream $2.00 Thêm kem  | 添加冰淇淋
Add extra syrup $0.50c Thêm syrup | 添加糖漿 

$6.50



Late Night MENU
LIGHT SNACKS  

Thực đơn ăn khuya | 輕便小⻝

BEER BATTER CHIPS $7.00  
with aioli sauce 

Khoai tây ướp bia chiên giò kèm sốt aioli 
啤酒漿薯條配蒜泥蛋黃醬

CRISPY BATTER POTATO WEDGES $8.50  
with sour cream & sweet chilli  

Khoai tây miếng lớn chiên giòn kèm sốt  
kem chua và tương ớt ngọt 

脆漿薯⻆配酸忌,甜辣醬

DIGGERS BURGER $12.00 
Angus beef patty, lettuce, tomato,  

caramelized onion, cheese, smoky BBQ sauce  
Thịt bò, xà lách, hành tây nướng, cà chua, phô mai, sốt BBQ 

會所漢堡,安格斯免治牛肉,生菜,番茄,焦糖洋蔥, 
芝士,煙香燒烤汁配奶香包 

CHICKEN SCHNITZEL BURGER $12.00  
chicken schnitzel, lettuce, cheese, aioli 

Ức gà chiên, xà lách, phô mai, sốt aioli 
雞排包,日式麵包屑裹雞胸肉,生菜,芝士, 

蒜泥蛋黃醬配奶香包

SEAFOOD PLATTER $16.00 
with chips & tartare sauce 

Đồ biển chiên tổng hợp kèm  
khoai tây chiên và sốt tartare 

炸海鮮盤配薯條韃靼醬 

FISH & CHIPS $15.00 
Crumbed whiting fillet, batter chips, tartare sauce 

Phi lê cá chiên, khoai tây chiên và sốt tartare 
炸魚薯條, 麵包屑裹牙鱈魚片, 配脆漿薯條, 韃靼汁

FRIED PORK CHOP & RICE $15.00 
fried pork chop, tomato sauce, cheese, jasmine rice 

Sườn heo, sốt cà chua, phô mai, cơm  
焗豬扒飯飯,炸豬扒,茄醬,芝士配茉莉香米

POPCORN CHICKEN $9.50  
with sweet chilli sauce  

Gà viên chiên kèm tương ớt ngọt 
爆米花雞配甜辣醬

BUFFALO WINGS $9.50  
with hot chilli sauce 

Cánh gà chiên kèm tương ớt 
水牛雞翅,配香辣汁 

PIZZA 12” 
比薩 12吋

House made dough prepared in  
advance and refrigerated overnight

Bột bánh đã được chuẩn bị sẵn và được bảo  
quản trong tủ lạnh qua đêm 

自家製作麵團提前準備好并冷藏過夜

GARLIC PIZZA BREAD $10.00 
garlic sauce, cheese 

 

HAWAIIAN $15.00 
sliced leg ham, pineapple  

Thịt nguội, dứa  
夏威夷比薩, 火腿片, 菠蘿

MARGARITA (V) $15.00 
tomato, cheese, fresh basil  
Cà chua, phô mai, rau quế tươi  

瑪格麗塔比薩, 番茄, 芝士, 鮮羅勒 

PEPPERONI $17.00 
tomato, pepperoni, cheese 

Cà chua, xúc xích, phô mai  
意式辣腸比薩, 意大利茄醬意大利辣腸及芝士 

HOUSE SUPREME $20.00 
ham, salami, chorizo, bacon, capsicum,  

pineapple, onion, olives, mushroom 
Thịt nguội, xúc xích salami và chorizo, thịt heo xông  

khói, ớt chuông, dứa, hành tây, quả ô-liu, nấm 
至尊比薩, 火腿, 意大利香腸及辣腸, 煙肉,  

彩椒, 菠蘿, 洋蔥, 橄欖,磨菇

VEG SUPREME $17.00 
mushroom, olives, capsicum,  

onion, pineapple, rocket 
Nấm, quả ô-liu, ớt chuông, hành tây, dứa, rau xanh  
素⻝至尊比薩, 磨菇, 橄欖, 彩椒, 洋蔥, 菠蘿, 火箭菜

MEAT LOVER $20.00 
leg, salami, chorizo, pickle red onion 

Thịt nguội, xúc xích salami và chorizo, hành tím muối  
肉⻝者至愛比薩, 火腿, 意大利香腸及辣腸, 腌製紅洋蔥 

***ALL PIZZA IS SAN MARZANO TOMATO BASE  
WITH FIOR DI LATTE CHEESE*** 

Tất cả các loại bánh pizza đều được phủ sốt cà chua 
San Marzano và phô mai Fior Di Latte  

所有比薩均以意大利茄醬為基料配以菲奧芝士

Thực đơn ăn khuya | 深夜菜牌

AVAILABLE: 
SUNDAY - THURSDAY 10:00 PM – 11.15 PM  
FRIDAY - SATURDAY 10:00 PM – 01:45 AM 

Phục vụ từ: Chủ nhật đến Thứ 5 10:00 PM – 11.15 PM Thứ 6 và Thứ bảy 10:00 PM – 01:45 AM  
適用於:週日至週四 晚上10:00 至晚上11:15 / 週五至週六 晚上10:00至凌晨01:45


