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Cá tầm nướng than hồng sốt muối ớt
Charcoal grilled sturgeon with chili salt 

Cá Tầm hấp hồng kông
Steammed sturgeon with bok choy Hongkong style

Cá Lăng nướng than hồng sốt muối ớt
Charcoal grilled catfish with chili salt

Cá Lăng hấp hồng kông
Steammed catfish with bok choy Hongkong style

365.000

365.000 

286.000 

286.000 

MÓN MỚI



Gà ta quay – Bánh bao
Charcoal grilled chicken with dumplings

Gà ta nướng than hồng muối ớt
Charcoal grilled chicken with chili salt

Gà hấp tiêu xanh cải bảy màu
Steammed chicken with green pepper and mustard greens

 265.000

265.000

 265.000

 

MÓN MỚI



Salad cá hồi phong cách Nizza sốt 
yogurt, trái Oliu muối, trứng luộc, 
bánh mì Pháp
Nizza-style salmon salad with yogurt sauce, 
salted olives, boiled eggs, French bread

Salad thịt gà sốt kem chua, phong 
cách Caesar
Chicken Caesar Salad

Tôm chiên giòn sốt wasabi
Crispy shrimp with wasabi sauce

 115.000

 
 95.000

 
 195.000

 

Lườn cá hồi chiên bơ sauce cam 
gừng
Fried salmon with ginger orange sauce

Sườn heo Mỹ ướp rựơu vang đỏ vị 
mứt dâu nướng than
American pork ribs marinated with red 
wine, charcoal grilled strawberry jam

Sườn bẹ nướng cay Hàn Quốc
Korean spicy grilled pork ribs

 215.000 
 

295.000 
 

295.000

MÓN NGON CỦA BẾP



195.000

355.000 

295.000 

375.000

MÓN NGON CỦA BẾP
Cá Tuyết Đại Tây Dương nướng chanh, sốt cần tây, 
cà chua áp chảo, khoai tây nghiền
Grilled Atlantic Cod, celery sauce, sauteed tomatoes, mashed 
potatoes

Thăn nội ( Filet) bò Úc nướng muối tiêu, sốt táo 
rượu vang chát, cà rốt non, khoai tây hạnh nhân 
Grilled Australian beef tenderloin (Fillet) with salt and pepper, 
red apple & wine sauce, baby carrot, 
potato almond

Rib Eye Steak sốt nấm và đậu xanh áp chảo, khoai 
tây chiên
Rib Eye Steak with mushroom sauce and sautéed green beans, 
french fries

Lẩu hải sản Tom Yum / chua cay
Seafood Tom Yum / spicy hotpot



Gỏi thăn bò Úc phong cách Thái Lan
Australian beef tenderloin salad with Thai style

Gỏi mực phong cách Thái Lan
Thai style squid salad

Gỏi ngó sen tôm thịt
Salad with lotus stem, shrimp and meat

Salad thăn bò nướng, phô mai tươi Ý, dầu 
Oliu, giấm đen Balsamico, bánh mì
Grilled beef tenderloin salad, Italian cheese, Olive oil, Bal-
samico vinegar serve with bread

Salad trứng chần, thịt hông khói chiên giòn, 
dầu giấm Balsamic và dầu ô liu
Poached eggs, crispy bacon, Balsamic vinegar and olive oil

Salad phô mai tươi, dầu ô liu, cà chua cherry, 
rau tươi, quế tây phong cách Ý, bánh mì bơ
Fresh cheese, olive oil, cherry tomatoes, fresh vegetables, basil 
and butter bread

 155.000 

125.000 

145.000

125.000

 

165.000 

155.000 

KHAI VỊ



Chả cá Ngư Long
Special fried fish rolls

Chả giò tôm thịt
Spring rolls with shrimp and meat

Sashimi cá hồi
Salmon sashimi

Tôm tái sốt cay Thái
Raw shrimp with Thai spicy sauce

Súp táo mùa đông vị gừng, thịt hông khói, 
bánh mì chiên giòn
Winter apple soup with ginger flavor, bacon,
crispy bread

Súp khoai tây phong cách Đức, vị nghệ tây, 
ruột bánh mì nướng giòn, kem chua
German style potato soup, saffron flavor, croutons, sour 
cream

Súp rượu thơm sherry, vị cà chua, quế tây, 
kem tươi, bánh phô mai
Tomato soup, sherry, cinnamon flavor, whipped cream, 
cheese stick

135.000 

125.000 

145.000 

195.000

55.000 

55.000 

55.000



Tôm sú nướng bơ chanh, sốt rượu vang 
trắng
Grilled tiger prawns with lemon butter, white wine 
sauce

Tôm hấp bơ tỏi phong cách Pháp
French style steamed shrimp with garlic butter

Tôm nướng muối ớt
Grilled shrimp with salt and chili

Tôm nướng sa tế
Grilled shrimp with satay

Cá hồi nướng chanh sốt kem wasabi phủ 
bánh khoai tây chiên giòn
Grilled salmon with wasabi cream sauce, topped with 
French fries

 185.000 

 195.000 

 175.000

 175.000 

 215.000 

HẢI SẢN



Cá diêu hồng Hỏa Ngư Long, chiên giòn xóc 
muối
Deep-Fried Crispy Red Tilapia

Cá tuyết Đại Tây Dương nướng muối chanh
Atlantic cod grilled with lemon salt

Cá tiểu ngọc nướng muối ớt
Grilled fish with salt and chili

Mực nướng muối ớt
Grilled squid with salt and chili

Mực xào trứng muối
Stir-fried squid with salted egg

Mực chiên xóc muối
Fried squid with salt

Hàu tươi ướp rượu vang trắng nướng phô mai
Fresh oysters marinated in white wine grilled with cheese

Hàu tươi sốt cay Mexico
Fresh oyster with spicy Mexican sauce

Hàu tươi ướp rượu vang trắng 
nướng Mayonaise
Fresh oysters marinated in white wine
grill Mayonaise

 195.000 

 595.000 

 195.000 

 175.000 

 175.000 

 175.000 

 35.000 

 35.000

 35.000



Ức gà hầm rượu vang đỏ với ba chỉ heo 
hông khói phong cách Burgundy Pháp, rau 
củ mùa hè
Chicken breast in red wine cellar with bacon French 
Burgundy style, summer vegetables

Ức gà Pháp cuộn dăm bông và phô mai, 
bao bột bánh mì chiên giòn
Chicken cordon bleu

Ức vịt Pháp nướng táo sốt xương hầm vị 
rượu quế nụ cải Brussel, bánh khoai tây 
nghiền
Grilled French duck breast with apple,
brussel, cinnamon wine, mashed potato cake

Ức vịt Pháp nướng cam sốt tiêu - rượu đỏ, 
khoai tây nghiền
Grilled French duck breast with pepper sauce - red 
wine, mashed potatoes

 185.000 

 185.000

 245.000 

 245.000

MÓN THỊT



Bò Úc xào lúc lắc, khoai tây chiên 
Australian beef stir-fry, french fries

Mì Ý sốt thịt bò Úc, phô mai Parmigiano 
Reggiano
Spaghetti bolognese

 165.000 

 115.000



CƠM

Cơm chiên hải sản
Seafood fried rice

Cơm chiên tỏi
Garlic fried rice

Cơm chiên khô cá sặc
Fried rice with dried fish

Rau xào thập cẩm
Mixed fried vegetables

Cải thìa xào sốt dầu hào
Stir-fried bok choy with oyster sauce

 135.000

 125.000

 135.000

 75.000

 95.000 



Bánh phở áp chảo với hải sản
Pan-fried pho with seafood

Miến xào hải sản 
Fried seafood glass noodles

Mì xào hải sản
Seafood fried noodles

Hủ tiếu xào tôm phong cách Pad Thái 
Thái Lan
Pad Thai style shrimp noodle

 125.000 

125.000 

115.000 

155.000

MÓN MÌ



PIZZA

Pizza tôm phong cách Đại Dương
Ocean style shrimp pizza

Pizza Hawaii phủ dứa, giăm bông, sốt cà 
chua và phô mát
Hawaiian pizza topped with pineapple, ham, toma-
to sauce and cheese

Pizza Tứ Quý hài hòa 4 loại phô mai: 
Cheddar, Ricotta, Mozzarella, Parmesan 
cheese
Four-quarter pizza harmonizes with 4 types of 
cheese: Cheddar, Ricotta, Mozzarella, Parmesan 
cheese

Pizza xúc xích Franfurt phong cách Đức
Pizza sausage Franfurt in German style

 175.000 

 155.000 

175.000 

155.000 



LẨU

Lẩu Tom Yum cá lăng/ chua cay

Lẩu Tom Yum tiểu ngọc /chua cay

Lẩu Tom Yum cá tầm/ chua cay 
Tom Yum hotpot with fish

 395.000 

 345.000 

 450.000 



Tiramisu tan chảy

Kem dừa mỹ vị Ngư Long

Kem Vani bao Socola đốt rượu Jamaica

TRÁNG MIỆNG

 65.000

 85.000 

 115.000



BEER

Bia đen 

Heineken lon

Heineken chai

Tiger bạc chai

Tiger bạc lon

Tiger nâu lon

Tiger nâu chai

Vang trắng

Vang đỏ

 115.000
 
 28.000 

 24.000 

 19.000 

 23.000 

 23.000 

 19.000 

 125.000 

 135.000



THANK YOU




