
M E N U



SMALL PLATES

GARLIC HERB BREAD V $5.00
Bánh mì nướng bơ tỏi
香草蒜茸麵包

TOMATO & CHILLI PR AWN with Bread Sticks $18.50
Tôm sốt ớt và cà chua ăn kèm bánh mì que 
蒜香茄醬辣椒大蝦配麵包條

GRILLED HALOUMI V GF with Olive Oil, Lemon, Fresh Herbs $10.00
Phô mai Haloumi nướng kèm dầu Ô-liu, chanh và lá gia vị 
香煎哈蘿米芝士,橄欖油,檸檬,香草

SPICED MINI CHICKEN DRUMS with Charred Lemon $10.00
Đùi gà nhỏ tẩm vị chanh nướng
香辣小雞腿,烤檸檬

DIAMOND SHELL CL AMS GF with Garl ic White Wine Sauce $18.50
served with bread sticks.
Nghêu sốt tỏi vang trắng Ăn kèm bánh mì que
蒜茸白酒膾鑽石大蜆配麺包條

SUPER GREEN SAL AD V GF $14.00
kale, baby spinach, avocado, pepitas, snow peas sprout, balsamic glaze 
Cải xoăn, rau chân vịt, quả bơ, hạt bí, giá đỗ tuyết, giấm balsamic 
綠葉沙拉; 羽衣甘藍,小菠菜,牛油菓,南瓜子,豆苗,意大利陳醋汁

CAESAR SAL AD $14.00
cos leaf, croutons, pancetta, egg, parmesan 
Rau xà lách, bánh mì khô, thịt nguội, trứng, phô mai parmesan 
凱撒沙拉; 蘿蔓生菜葉,麵包丁,意式煙肉,雞蛋,帕瑪森乾酪

Add extra side:
Thêm các món ăn kèm:  |  額外添加

Add Chicken   Thịt gà  |  添加雞肉 GF $5.00   
Add Smoked Salmon   Cá hồi xông khói  |  添加煙三文魚 GF $5.00

S M A L L  P L A T E  Món ăn nhẹ  |  小碟

S A L A D S  Rau tươi salad  |  沙拉

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)



STEAK

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

GR ASS-FED SIRLOIN STEAK 300G $28.50
Thăn bò
草飼西冷牛排 300克    

  
GR AIN-FED BL ACK ANGUS RUMP 300G $27.00  
Mông bò 
穀飼黑安格斯牛臀牛排300克   

GR AIN-FED T-BONE 350G $29.50 
Xương- T
穀飼T骨牛排 350克

Choice of one side:
Chọn 1 món ăn kèm: |  配菜選擇

Mashed Potato and Vegetables V GF

Khoai tây nghiền và rau củ
土豆泥及蔬菜

Chips and Garden Salad V GF      
Khoai tây chiên và salad
炸薯條及田園沙拉

Choice of one sauce:
Chọn 1 loại sốt: |  醬汁選擇

• Mushroom  sốt nấm |  磨菇醬汁
• Pepper  sốt tiêu |  黑椒醬汁
• Diane  蒜茸,紅酒,伍斯特郡醬汁
• Mexican  墨西哥醬汁
• Rich Gravy  濃郁醬汁

S T E A K  Bò bít tết |  牛排

ALL STEAKS COME WITH ONE CHOICE OF ONE SIDE AND ONE SAUCE
Tất cả các loại Steak đều được phục vụ với 1 món ăn kèm và 1 loại sốt tự chọn
所有牛排均可選擇一款配菜及一款醬汁

Add Extra Sauce $2.00
Thêm sốt 
添加醬汁



BIG PLATES

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

ATL ANTIC SALMON FILLET GF served with mashed potato, $25.00
charred lemon, broccolini, hol landaise sauce 
Phi lê cá hồi; ăn kèm khoai tây nghiền, chanh nướng, bông cải xanh, sốt hollandaise
大西洋三文魚柳, 配土豆泥, 烤檸檬, 西蘭花, 蜂蜜烤胡蘿蔔 配蛋黃醬

CL ASSIC CHICKEN SCHNITZEL fresh chicken breast f i l let with $16.00
panko breadcrumbs, served with chips & salad & r ich gravy. 
Ức gà chiên; Ức gà chiên với vụn bánh mì, ăn kèm với khoai tây chiên, salad và 
nước sốt gravy
炸雞排,油炸日式麵包屑裹雞胸肉,配炸薯條,沙拉,濃醬汁

SEAFOOD BASKET fresh & fr ied seafood, $21.90
served with chips & salad & tar tare sauce.
Đồ biển chiên tổng hợp; Đồ biển tươi chiên giòn, ăn kèm khoai tây chiên, 
salad và sốt tartare
酥炸及原味海鮮籃配炸薯條,沙拉,韃靼汁

CHICKEN PARMIGIANA chicken schnitzel topped with Virginia ham, $20.00, 
Napoli, mozzarel la, served with chips & salad
Ức gà chiên cuộn thịt xông khói, phô mai ăn kem khoai tây chiên, salad và sốt napoli
帕爾瑪乾酪雞, 日式麵包屑裹雞胸肉, 蓋上維珍尼亞火腿,意大利茄醬汁, 
芝士配炸薯條及沙拉

BEER BAT TERED FL ATHEAD FILLET $16.00
served with chips & salad, tar tare sauce.
Phi lê đầu cá ướp bia chiên giòn; ăn kèm khoai tây chiên, salad và sốt tartare
啤酒脆漿炸魚柳配炸薯條,沙拉,韃靼醬

TR ADITIONAL L AMB SHANK r ich tomato with red wine jus, $26.00
served with mashed potato & broccolini, bread sticks. 
Thịt chân cừu hầm; sốt cà chua và vang đỏ ăn kèm khoai tây nghiền, 
bông cải xanh và bánh mì que
傳統膾羊膝, 鮮茄紅酒汁膾羊膝, 土豆泥, 西蘭花, 蜂蜜烤胡蘿蔔 ,麵包條

ROAST OF THE DAY daily fresh roast served with baked potato, $15.00
honey carrot, greens & r ich gravy. 
Món nướng trong ngày kèm khoai tây nướng, cà rốt nướng mật ong, rau củ và sốt gravy
是日烤肉 ,配焗土豆,蜂蜜胡蘿蔔,綠葉蔬菜,烤肉醬汁

ROTISSERIE ROAST CHICKEN GF served with chips & salad & r ich gravy
Gà quay; kèm khoai tây chiên, salad và sốt gravy
招牌烤雞配薯條,沙拉,濃醬汁

B I G  P L A T E  Món ăn chính |  大碟

HALF ($16.50)
FULL ($30.00)



BIG PLATES

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

Add Extra Sides:
Thêm các món ăn kèm: |  添加配菜

• Steamed Rice V GF $2.00
cơm trắng |  蒸米飯

• Hot Chips V $3.00
khoai tây chiên |  炸薯條

• Steamed Broccolini V GF $4.00
bông cải xanh hấp |  蒸西蘭花

• Baked Potato & Honey Roasted Carrots V GF $3.00
khoai tây nướng và cà rốt nướng mật ong |  焗土豆及烤蜂蜜紅蘿卜

• Garden Salad V GF $3.00
salad |  田園沙拉  

B I G  P L A T E  Món ăn chính |  大碟

BURGER ON THE PARK  served with bacon, egg, lettuce, pineapple, $18.50
tomato, cheese, onion r ing, pickle, s law, beetroot rel ish & hot chips
Thịt heo xông khói, trứng, rau xà lách, dứa, cà chua, phô mai, hành tây, dưa chuột 
muối, rau trộn, củ cải đỏ và khoai tây chiên
公園漢堡,煙肉,雞蛋,生菜,菠蘿,番茄,芝士,洋蔥圈,酸瓜,酸菜,紅菜根醬,配炸薯條

Choice of Meat:
Chọn loại thịt: |  漢堡肉餡選擇

Angus Beef Patty, Smoky BBQ Sauce
Bò Angus với nước sốt BBQ  |  安格斯牛肉餡配煙香燒烤汁
Chicken Breast Fi l let, Garl ic Aoil i
Phi lê ức gà và sốt tỏi  aioli  |  雞胸肉配蒜泥蛋黃醬    
  

VEGETABLE STACK V GF

assor ted mushrooms, eggplant, sweet potato, wild spinach $16.00
served with side of Napoli  sauce.
nấm tổng hợp, cà tím, khoai lang, rau chân vịt kèm sốt Napoli
層曡時蔬,什菌,茄子,甘薯,菠菜,配意大利茄醬汁



PIZZA

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

GARLIC PIZZA BREAD V garl ic sauce, cheese $10.00
Sốt tỏi, bơ
蒜泥芝士比薩

**ALL PIZZA IS SAN MARZANO TOMATO BASE WITH FIOR DI L AT TE 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

MARGARITA V tomato, cheese, fresh basi l  $15.00
Cà chua, phô mai, rau quế tươi
瑪格麗塔比薩, 番茄, 芝士, 鮮羅勒 

HAWAIIAN sl iced leg ham, pineapple $15.00
Thịt nguội, dứa
夏威夷比薩, 火腿片, 菠蘿

PEPPERONI tomato, pepperoni, cheese $17.00
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 ham, salami, chorizo, bacon, capsicum, pineapple, $20.00
onion, ol ives, 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 V mushroom, ol ives, capsicum, onion, pineapple, rocket $17.00
Nấm, quả ô-liu, ớt chuông, hành tây, dứa, rau xanh
素食至尊比薩, 磨菇, 橄欖, 彩椒, 洋蔥, 菠蘿, 火箭菜

MEAT LOVER  leg ham, salami, chorizo, pickle red onion $20.00
Thịt nguội, xúc xích salami và chorizo, hành tím muối
肉食者至愛比薩, 火腿, 意大利香腸及辣腸, 腌製紅洋蔥

GARLIC PR AWN  green prawn meat, fresh garl ic, tomato, cheese $22.00
Tôm, tỏi tươi, cà chua, phô mai
蒜茸蝦比薩,鮮蝦肉,鮮蒜米,意大利茄醬及芝士

P I Z Z A  1 2 ”  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



PASTA

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

P A S T A  Mỳ Ý |  意大利粉麵

BUILD YOUR OWN PASTA
Mỳ Ý tụ chọn
自我組合意大利麵或粉

CHOOSE YOUR PASTA:
Chọn loại mì:
自選意大利麵或粉

• Spaghetti  Mỳ ý  |  意式幼麵

• Penne  Mỳ ống |  意式通粉

• Fettuccine   Mỳ sợi dẹt |  意式寬麵

CHOOSE YOUR SAUCE: $16.50
Chọn loại sốt:
自選醬汁

• Bolognese  Sốt bò bằm |  肉醬汁

• Napoli   意式茄醬汁 

• Pesto  羅勒菘子醬汁

• Creamy Chicken  Sốt kem gà |  忌廉雞汁

• Mushroom  Sốt nấm |  磨菇

• Boscaiola  Sốt kem  |  煙肉,磨菇忌廉汁 

• Neptune Sauce $19.50
(King Prawns, Clams, Fresh Chil l i , Olive Oil)
Tôm, nghêu, ớt tươi, dầu ô-liu
海皇汁,鮮蝦,大蜆,鮮辣椒,橄欖油



KIDS & SWEETS

VEGETARIANV (ăn chay) (素食)
GLUTEN-FREEGF (không chứa gluten) (无麸质食品)

SPAGHET TI BOLOGNESE $9.50
Mỳ ý sốt bò băm
肉醬義大利麵

FISH AND CHIPS $9.50
Phi lê cá chiên và khoai tây chiên
炸魚薯條

CHICKEN NUGGETS AND CHIPS $9.50
Gà nugget chiên giòn và khoai tây chiên
炸雞粒薯條

CAKES FROM DISPL AY FRIDGE $8.50
served with ice cream
Bánh ngọt; Ăn kèm kem tươi
甜點櫃內展示的蛋糕配冰淇淋

CREME BRÛLÉE $12.00 
served with ice cream
Pudding kem trứng sữa; Ăn kèm kem tươi
焦糖布丁配冰淇淋

BREAD AND BUT TER PUDDING $8.50
served with cream anglaise and ice cream 
Pudding bánh mì và bơ ; Ăn kèm kem trứng sữa và kem tươi
牛油麵包布丁配冰淇淋

K I D S  Các món ăn cho trẻ em |  童餐

S W E E T  D E L I G H T S  Các món ngọt tráng miệng |  甜蜜的喜悅


