
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

**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

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

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

MEAT LOVER 
leg ham, salami, chorizo, pickled 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

PASTA  Mỳ Ý |  意⼤利粉麵

• Spaghet ti  Mỳ ý |  意式幼麵
• Penne  Mỳ ống |  意式通粉

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

CHOOSE YOUR SAUCE: 
Chọn loại sốt | ⾃選醬汁

• Bolognese  Sốt bò bằm |  ⾁醬汁
• Napoli  意式茄醬汁
• Boscaiola  Sốt kem  |  煙⾁,磨菇忌廉汁

KIDS Các món ăn cho trẻ em |  童餐

SPAGHETTI BOLOGNESE 
Mỳ ý sốt bò băm  |  ⾁醬義⼤利麵

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

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

$10.00

$15.00

$20.00

$20.00

$16.50

$9.50

$9.50

$9.50



STEAK Bò bít tết |  ⽜排 
All Steaks come with one choice of 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

GRAIN-FED BLACK ANGUS RUMP 300G 
Mông bò  |  穀飼⿊安格斯⽜臀⽜排300克 

GRAIN-FED T-BONE 350G 
Xương- T  |  穀飼T⻣⽜排 350克

Angus Beef Patty, Smoky BBQ Sauce 

Chicken Breast Fillet, Garlic Aoili 

      Bò Angus với nước sốt BBQ |  安格斯⽜⾁餡配煙⾹燒烤汁

      Phi lê ức gà và sốt tỏi aioli |  雞胸⾁配蒜泥蛋⿈醬 

Mashed Potato and Vegetables 
 Khoai tây nghiền và rau củ

Chips and Garden Salad 

      ⼟⾖泥及蔬菜

       Khoai tây chiên và salad
       炸薯條及⽥園沙拉

SMALL PLATE Món ăn nhẹ  |  ⼩碟

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

TOMATO & CHILLI PRAWN with bread sticks 
Tôm sốt ớt và cà chua ăn kèm bánh mì que 
蒜⾹茄醬辣椒⼤蝦配麵包條

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
• Rich Gravy  濃郁醬汁

Add Extra Sauce $2.00 
Thêm sốt 
添加醬汁

BIG PLATE Món ăn chính |  ⼤碟 

CLASSIC CHICKEN SCHNITZEL
fresh chicken breast fillet with panko breadcrumbs served with chips & salad & rich gravy. 
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 & fried seafood, served with chips & salad & tar tare sauce.
Đồ biển chiên tổnĐồ biển chiên tổng hg hợp;ợp; 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

BEER BATTERED FLATHEAD FILLET  
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

ROAST OF THE DAY 
daily fresh roast served with baked potato, honey carrot, greens & rich 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 & rich gravy 
Gà quay; kèm khoai tây chiên, salad và sốt gravy 招牌烤雞配薯條,沙拉,濃醬汁

TRADITIONAL LAMB SHANK 
rich tomato with red wine jus, 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

BURGER ON THE PARK  
served with bacon, egg, lettuce, pineapple,  tomato, cheese, onion ring, pickle, slaw,
beetroot relish & 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

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

Steamed Rice 

Hot Chips 

Mashed Potato   

Garden Salad 

      Cơm trắng |  蒸⽶飯

      Khoai tây chiên |  炸薯條

      Khoai tây nghiền | ⼟⾖泥

      Xà lách | ⽥園沙拉

$5.00

$18.50

$14.00

$5.00

$27.00

$29.50

$16.00

$21.90

$16.00

$15.00

$18.50

$2.00

$3.00

$3.00

$3.00

SALADS Rau tươi salad  |  沙拉

CAESAR SALAD 
cos leaf, croutons, pancet ta, 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 Chicken   Thịt gà  |  添加雞⾁  

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

HALF ($16.50)
FULL ($30.00)

$26.00


