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A la carte Menu

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

APPETIZERS

KHAI VỊ

Chả Giò Tôm

210

Măng Tây Nướng

Shrimp Spring Rolls

Grilled Asparagus

Chả giò tôm chiên, dưa leo chua,

Măng tây nướng, trứng chần giấm,

nước chấm kiểu Việt Nam

dầu olive và giấm Balsamic

Deep-fried shrimp spring rolls, pickled

Grilled asparagus, soft poached egg,

cucumber salad, Vietnamese dipping sauce

olive oil and Balsamic reduction

Chả Giò Rau Củ Chiên Giòn

170

Tôm Lăn Bột

Deep Fried Vegetable Samosa

Tempura Prawns

Dùng với sốt xí muội

Tôm lăn bột tẩm mè, dưa chua,

Served with chilli plum sauce

xà lách rong biển & sốt mù tạt xanh

240

330

Sesame seed tempura prawns,

Gỏi Cuốn

190

pickled melon, seaweed salad & wasabi aioli

Vietnamese Fresh Rice Paper Rolls
Cá Hồi Tataki
Bánh tráng cuộn tôm thịt cùng xà lách

Salmon Tataki

và rau thơm đi kèm với nước chấm
Boiled pork meat & prawn wrapped in

Cá hồi sốt Miso, cơm nắm rong biển & gừng

rice paper with seasonal salad & herbs

Seared salmon, chilled miso,

served with dipping sauce

wakame rice dumpling & straw ginger

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

SALAD

XÀ LÁCH

Xà Lách Nicoise

240

Xà lách Caesar

Nicoise Salad

Caesar Salad

Cá ngừ, đậu Hà Lan, cà chua, trứng, ô liu

Rau xà lách Romaine, trứng chần, thịt

thái nhỏ, hành tím, hạt bạch hoa & rau mùi

xông khói chiên giòn, cá trống & sốt Caesar

Canned tuna, green beans, tomatoes, soft boiled

Romaine lettuce, soft poached egg,

eggs, olive tapenade, shallot, capers & micro herbs

crisp bacon wafer, white anchovies

240

& Caesar dressing

Xà Lách Hy Lạp
240

A Touch Of Greece

Xà Lách Caprese

240

Caprese Salad
Ô liu Kalamata, hành tây, dưa leo, ớt chuông, cà chua,
vị pho mát Feta, lá húng quế, tỏi nướng & dầu ô liu

Cà chua, pho mát Mozzarella,

Kalamata olives, onions, cucumber, bell

lá húng quế & dầu ô liu

peppers, tomatoes, marinated Feta cheese,

Vine ripen tomatoes, buffalo

basil leaves, roasted garlic & olive oil

Mozzarella, basil olive oil

Gỏi Gà

Gỏi Hải Sản Chua Cay

Vietnamese Chicken Salad

240

Sour & Spicy Seafood Salad

Bắp cải, rau răm, hành tây, cà rốt, gà xé,

Hành Tây, dưa leo, sả, lá húng,

ớt sừng & bánh phồng tôm

hải sản, bánh phồng tôm

Cabbage, laksa leaves, carrot, shredded chicken,

Onion, cucumber, lemongrass,

ﬁsh sauce, fresh chilli, lime dressing, prawn cracker

seafood & prawn cracker

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.

240

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
All pictures shown are for illustration purpose only.

A la carte Menu

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

SOUPS

SÚP

Phở Sài Gòn

190

Súp Rau Củ Kiểu Ý

Saigon Pho

Minestrone Soup

Nước dùng, chọn thịt gà/ bò, bánh phở,

Cà rốt, khoai tây, bí ngòi xanh/ vàng, củ dền

rau húng quế, húng lủi, ngò gai, giá tươi

cắt hạt lựu, ăn kèm bánh mì nướng phô mai

Broth, choice of chicken/ beef,

Diced carrot, potato, green/ yellow zucchini,

rice noodle, basil, mint, beansprouts

beetroot served with grilled cheese bread

Bún Bò Huế

190

Súp Trong Ngày

Traditional Beef Noodle Soup

Soup Of The Day

Nước hầm bò và sả, bún, chả lụa,

Được chuẩn bị mỗi ngày bởi đội ngũ đầu bếp

thịt bò thái lát, bắp chuối & ớt sa tế

của khách sạn, vui lòng hỏi phục vụ

Beef stock, fresh rice noodles, meat loaf,

để biết thêm chi tiết

sliced beef shank, banana blossom & chili oil

Prepared daily by kitchen team,
please ask waiter for more details

Súp Kem Bí Đỏ

190

Creamy Pumkin Soup
Bí đỏ, kem, bánh mì nướng
Pumkin, cream, crouton

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

MAIN COURSES

Meat

Surf & Turf

720

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

Thịt

MÓN CHÍNH

Ức Gà Nướng

Surf & Turf

Grilled Chicken Breast

Thăn bò nướng, tôm xào,

Ức gà nướng, khoai tây nghiền,

xà lách rau mầm, nước sốt kiểu Pháp

cải xanh & nước sốt

Grilled beef tenderloin, sauteed prawns,

Grilled chicken breast, mashed

microgreens salad, cafe de paris butter & pan jus

potato, bok choy & pan jus

Thăn Bò Úc nướng

610

Sò Điệp Cuộn Thịt Xông Khói Nướng

Grilled Australian Beef Tenderloin

Grilled Scallop Wrapped Bacon

Thăn bò Úc nướng dùng kèm bánh

Sò điệp cuộn thịt xông khói nướng

mì pudding bí đỏ & rau xào bơ

dùng kèm đậu hòa lan nghiền

Grilled Australian beef tenderloin served with

Grilled scallop wrapped bacon

pumpkin bread and butter pudding,

served with green bean puree

sauteed vegetable with butter & pan jus

Sườn Cừu

720

Lamb Rack
Sườn cừu nướng tỏi, rau củ hầm &
khoai lang chiên giòn
Sage rubbed lamb rack, oven roasted
garlic, ratatouille & sweet potato crisps

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

MAIN COURSES

MÓN CHÍNH
Cá

Fish
Phi Lê Cá Hồi Atlantic

500

Atlantic Salmon Fillet
Phi lê cá hồi hầm, xà lách măng tây, khoai tây & giấm chanh
Steamed Atlantic salmon ﬁllet, grilled asparagus salad, conﬁt potato & lime vinaigrette

Cá Chẽm Áp Chảo

430

Pan-Fried Seabass
Cá chẽm áp chảo dùng với khoai tây nướng, xà lách xoài và cà chua, sốt bơ vang trắng
Pan-fried seabass served with sauteed potato, mango, tomato salad & white wine butter sauce

Cá Tẩm Bột Chiên Giòn

320

Fish & Chips
Cá chẽm phi lê tẩm bột chiên giòn, khoai tây chiên, xà lách xốt Mayonnaise
Deep-fried breaded seabass ﬁllet, French fries, Mayonnaise salad

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

MAIN COURSES

Vietnamese

Ức Vịt Nướng

350

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

Món Việt

MÓN CHÍNH

Gà Kho Sả Ớt

Roasted Duck Breast

Chili Chicken

Ức vịt nướng dùng với xôi chiên,

Gà kho sả ớt dùng kèm cơm trắng

cải xanh, nấm đùi gà, sốt gừng & ớt

Braised chicken with lemongrass

Roasted marinated duck breast,

& chilli served with steam rice

320

fried sticky rice cake, bok choy,

Bò Lúc Lắc

shiitake mushroom & ginger chili glaze

350

Wok-fried Beef
320

Cá Kho Tộ
Caramelized Fish

Bò lúc lắc với hành tây và ớt chuông
dùng kèm cơm trắng

Cá chẽm kho, ớt, nước mắm dùng với

Wok-fried beef with onion &

cơm trắng & rau húng quế

capsicum served with steam rice

Caramelized seabass in clay pot, chili, ﬁsh sauce

Bún Thịt Xào Chả Giò

served with steam rice & coriander

190

Stir-Fried Pork Noodles With Spring Rolls
Sườn Heo Nướng

320

Grilled Pork Ribs

Bún tươi, thịt heo xào, hành tây,
chả giò, rau thơm, giá dùng với

Sườn heo nướng, cà chua, dưa leo & ngò tây

nước mắm chua ngọt

Char-grilled spiced pork ribs rubbed,

Fresh vermicelli, stir-fried pork, onion,

tomato cucumber coriander salad

spring rolls, herbs, bean sprouts served
with sweet & sour ﬁsh sauce

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

MAIN COURSES

Noodles & Rice

Cơm Chiên Hải Sản

290

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

Mì & Cơm

MÓN CHÍNH

Phở Xào Bò

Seafood Fried Rice

Stir Fried Beef Rice Noodle

Hải sản tươi xào với tỏi

Bánh phở xào cùng

& hành tây cùng cơm trắng

thịt bò & rau củ

Market seafood wok fried with

Stir fried rice noodle with

garlic, spring onions & fragrant rice

sliced beef & assorted vegetables

Cơm Chiên Cá Mặn Gà Xé

290

Cháo

Salted Fish & Chicken Fried Rice

Congee

Cá mặn và gà được xé nhỏ xào với tỏi,

Cháo với các thức ăn phụ đi kèm:

hành cùng cơm trắng

thịt heo bằm hoặc gà xé sợi, hành

Fried rice with salted ﬁsh &

phi & hành tây

shredded chicken

Rice porridge with your choice of

290

170

minced pork or shredded chicken,

Mì Xào Hải Sản

290

fried shallots and spring onions

Stir-fried Seafood Noodle
Cơm Trắng
Hải sản, rau củ, hành tây xào cùng mì trứng

Steamed Rice

Stir-fried seafood noodle with
assorted seafood, vegetables & onion

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

MAIN COURSES | Breads

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

MÓN CHÍNH | Bánh Mì

Novotel Saigon Beef Burger

270

Bánh Mì Bơ-gơ Bò Novotel Saigon
Thịt bò bằm cùng thịt xông khói, trứng, pho mát Cheddar, hành tây, thơm, rau xà lách, khoai tây chiên
Seasoned grilled minced Australian beef with bacon, egg, cheddar cheese, caramelized onions,
pineapple, seasonal salad, served with French fries

Bánh Mì Kẹp

270

Club Sandwich
Bánh mì Ciabatta nướng, trứng chiên, thịt nguội, pho mát, ức gà nướng, rau xà lách và khoai tây chiên
Grilled Ciabatta, grilled bacon, fried egg, ham, cheese, grilled chicken breast, seasonal salad, French fries

Bánh Mì Kẹp Thịt & Phô Mai Tan Chảy

270

Stuffed Baguette
Bánh mì ổ kẹp thịt nguội, hạt hạnh nhân giòn, phô mai tan chảy và khoai tây chiên
Stuffed baguette with chorizo, toasted almond, melted cheese, served with French fries

Bánh Mì Sài Gòn

190

Saigon Baguette
Pate, bơ, chả lụa, thịt nguội, dưa leo, ớt sừng, đồ chua và khoai tây chiên
Pate, butter, cold cut, ham, cucumber, red chili & pickles, served with French fries

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

MAIN COURSES
Lasagna Sốt Bò Bằm

Pasta
320

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

Mì Ý

MÓN CHÍNH

Mì Ý Fettucine Sốt Kem

320

& Thịt Xông Khói

Lasagna Al Forno

Fettucine Carbonara
Lasagna sốt bò bằm sốt kem Bechamel
& pho mát Parmesan

Mì Ý fettucine, thịt xông khói, nấm,

Homemade pasta layered with beef ragu,

hành tây, sốt kem, pho mát Parmesan,

Bechamel sauce & Parmesan cheese

rau mùi tây & lòng đỏ trứng
Fettucine pasta tossed with ham,

Mì Ý Fettucine Cá Hồi Xông Khói

320

onion, cream, Parmesan cheese,

Smoke Salmon Fettucine

parsley & an egg yolk

Mì Ý Fettucine, cá hồi xông khói,

Mì Ý Spaghetti Sốt Bò Bằm

hạt bách hoa, hành tím, rau thì là & kem

Spaghetti Bolognaise

Fettucine pasta tossed with
Mì Ý sốt bò bằm và cà chua, lá húng

smoke salmon, capers, shallots, dill & cream

quế tươi & pho mát Parmesan

270

Mì Ý Penne
Penne Pasta

Spaghetti pasta tossed with beef
ragu and tomato, fresh basil leaves
& Parmesan cheese

Mì Ý Penne sốt Napoli
và lá húng quế chiên, cà tím
Penne pasta tossed with Napoli sauce
& fried basil leaves, eggplant wafers

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

MAIN COURSES

Pizza

Hawaii Pizza

270

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

Pizza

MÓN CHÍNH

Pizza Xúc Xích Xông Khói

Pizza Thơm & Thịt Nguội

Pepperoni Pizza

Thịt nguội lát mỏng, thơm áp chảo, ớt chuông

Xúc xích xông khói lát mỏng,

nướng, sốt Napoli, trái ô liu & pho mát Mozzarella

sốt hành tây và sốt Napoli, lá húng quế

Shaved ham, pineapple, bell peppers,

& pho mát Mozzarella

Napoli sauce, olives & Mozzarella cheese

Sliced Italian pepperoni, onion

270

sauce, Napoli sauce, basil leaves &

Pizza Gà Nướng

270

Mozzarella cheese

BBQ Chicken Pizza
Pizza Rau Bó Xôi & Pho Mát Feta
Spinach & Feta Cheese Pizza

Gà nướng, sốt Napoli, hành tây & tiêu
Marinated chicken BBQ style,

Pho mát Feta, rau bó xôi, ớt chuông nướng,

Napoli sauce, onions & peppers

sốt Napoli, hành tây và nấm, pho mát

270

Pizza Margherita
Margherita Pizza

Mozzarella & ô liu Kalamata
Marinated Feta, baby spinach, roasted bell
peppers, Napoli sauce, onion and mushroom,

Pizza cổ điển với cà chua & pho

mozzarella cheese & Kalamata olives

mát Mozzarella cùng lá Oregano
Traditional style with tomato &
buffalo Mozzarella cheese & oregano

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

VEGETARIAN

MÓN CHAY

Bánh mì Ciabatta dùng kèm với phô mai Mozzarella,

170

cà chua, húng tây và sốt pesto
Caprese Ciabatta with Mozzarella, tomato, basil & pesto sauce
Gà xào với nước tương & xả dùng kèm cơm trắng

190

Stir-fried chicken with soysauce & lemongrass served with steam rice
Cà-ri rau củ dùng kèm với bánh mì hoặc cơm trắng

190

Vegetable curry served with bread or steam rice
Phở xào rau củ & nấm

170

Stir fried Pho with assorted vegetable & mushroom
Cơm chiên thập cẩm

190

Vegetable fried rice
Rau mùa & nấm xào thập cẩm

170

Sauteed seasonal vegetables & assorted mushrooms
Khoai tây nghiền

Khoai Tây Chiên

Mashed potato

French Fries

Bánh Mì Bơ Tỏi

110

110

Garlic & Butter Bread
Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.
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A la carte Menu

Món chay

Món cay

Vegetarian dish

Spicy dish

DESSERTS

TRÁNG MIỆNG

Bánh Nhân Socola Nóng Chảy

210

Lava Chocolate Cake
Sô-cô-la đen dạng lỏng, kẹo cam & sốt vanilla
Molten dark chocolate with candied orange & vanilla sauce

Bánh Ngọt

190

Cake Of The Day
Bánh tươi được làm mỗi ngày,
vui lòng liên hệ với nhân viên phục vụ để biết thêm chi tiết
Prepared daily by hotel patissier, please ask waiter for more details

Trái Cây Theo Mùa

110

Seasonal Tropical Fruit Plate
Trái cây theo mùa được cắt nhỏ đi kèm muối ớt hoặc sữa chua
Seasonal fruit served with sea salt, chili ﬂakes or house made yogurt

Kem

210

Ice Cream Of The Day
Các loại kem và bánh quế giòn
Ice creams and sorbets

Giá tính theo đơn vị ,000 VNĐ chưa bao gồm phí phục vụ & thuế VAT.
All prices are quoted in ,000 VND, subject to service charge & VAT.

A la carte Menu

RESTAURANTS & BARS
The Square Restaurant | 2nd Floor

NHÀ HÀNG & BAR
1376

Nhà hàng The Square | Tầng 2
Hàng ngày 6:00 sáng - 22:00 tối
Daily 6:00 am - 10:00 pm

167 Faubourg Bar | Ground Floor

1394

Quầy Bar 167 Faubourg | Tầng Trệt
Hàng ngày 6:00 sáng - 22:00 tối
Daily 6:00 am - 10:00 pm

OnTop Bar | 20th Floor

1379

Quầy Bar OnTop | Tầng 20
Hàng ngày 18:00 tối đến khuya
Daily 6:00 pm till late midnight

Room Service
Dịch vụ ẩm thực tại phòng
Thời gian hoạt động: 24/7
Operation hours: 24/7

1357

