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THỨC UỐNG GIÀU NĂNG LƯỢNG

Uống nước trái cây và thức uống bổ sung năng lượng 
hàng ngày sẽ cung cấp cho cơ thể các chất xơ và chất 
dinh dưỡng cần thiết để hoạt động tốt nhất. Do đó, nước 
trái cây và đồ uống có lợi cho sức khỏe giúp chúng ta dễ 
dàng bổ sung một lượng lớn chất xơ và rau quả mà 
chúng ta cần thiết cho cơ thể. 

Drinking healthy energizing juices and shakes on daily 
basis, provides your body with the fibers and nutrients it 
needs in order to function at its best. Healthy juices & 
shakes therefore help us consume easily larger amounts 
of fruits and vegetables which we would not normally 
have every day.

“Vẻ đẹp bên ngoài luôn bắt đầu từ bên trong”

‘A healthy outside starts from the inside’

THỨC GIẤC & TỎA SÁNG!
RISE & SHINE!
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BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG

THIRST-QUENCHER

Cà rốt, Rau diếp, Dưa leo,
Nước dừa tươi, Chanh
Carrot, Lettuce, Cucumber,
Coconut Water, Lime

Thức uống  cấp nước và thanh lọc cơ thể; Thức uống  cấp nước và thanh lọc cơ thể; 
có cơ chế kháng viêm tuyệt vời
Great for re-hydrating & cleansing the body; 

great anti-inflammatory properties

100

VITAMIN BOOSTER

Cà rốt, Táo, Cam, Gừng
Carrot, Apple, Orange, Ginger

Thức uống hoàn hảo bổ sung năng 
lượng và tăng khả năng miễn dịch
Perfect for giving the body a boost; good Perfect for giving the body a boost; good 

for energy and immunity

100

SKIN DETOX

Táo, Cần tây, Dưa leo, Bạc hà
Apple, Celery, Cucumber, Mint

Thức uống giúp phục hồi và tái tạo cho da; 
có thành phần chống oxi hóa ngăn ngừa 

các loại bệnh 
Revitalizes the skin; great source ofRevitalizes the skin; great source of

antioxidants to fight illness

100

RED COOLER

Dưa hấu, Dưa leo, Chanh, Bạc hà
Watermelon, Cucumber, Lime, Mint

Thức uống cung cấp lượng lớn Vitamin C 
giúp hạ nhiệt và làm mát cơ thể 

Ideal to drink on a hot day to cool down
the body; great source of vitamins Cthe body; great source of vitamins C

100
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SINH TỐ SIÊU VIỆT

GLOWING SKIN

Đu đủ, Chuối, Sữa đậu nành, Dầu 
dừa,
Dâu, Dừa tươi, Hạt phấn hoa
Papaya, Banana, Soy Milk,
Coconut Oil, Strawberry, Coconut, Coconut Oil, Strawberry, Coconut, 
Bee Pollen

Sinh tố cung cấp dưỡng chất giúp trẻ 
hóa làn da, dưỡng tóc và hồi phục 
năng lượng tự nhiên
The perfect smoothie to rejuvenate The perfect smoothie to rejuvenate 
the skin, tone the hair and restore 
energy naturally

*Thêm các loại hạt/ thành phần tăng cường

*Add a topping/ booster

140

BODY BUILDER

Chuối, Bơ đậu phộng, Nước cốt 
dừa, Dầu dừa, Sữa đậu nành, 
Bột Protein vị sô cô la thuần 

chay, Hạt ca cao rang,
Hạt Chia

Banana, Peanut Butter,Banana, Peanut Butter,
Coconut Milk, Coconut Oil,
Soy Milk, Chocolate Vegan 
Protein Powder, Roasted 
Cacao Beans, Chia Seed

Sinh tố chứa nhiều chất béo tốt Sinh tố chứa nhiều chất béo tốt 
và giàu đạm, thích hợp thưởng 
thức sau khi tập luyện thể thao 
để xây dựng và phục hồi cơ bắp. 
Full of good fats & lean proteins, Full of good fats & lean proteins, 

this smoothie is perfect for 
post-workouts to build & restore 

muscles or nourish the body.

*Thêm các loại hạt/ thành phần tăng cường

*Add a topping/ booster

220
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GREEN HEALER

Xoài cát, Chuối, Dưa leo,
Rau diếp, Sữa chua, Quả óc chó, 
Tảo xoắn, Hạt Chia
Mango, Banana, Cucumber,
Lettuce, Yogurt, Walnut,
Spirulina, Chia SeedSpirulina, Chia Seed

Sinh tố giúp cải thiện hệ thống 
miễn dịch, bổ sung kali và chất xơ, 
tăng cường  hỗ trợ giảm cân và 
làm  săn chắc cơ thể
Great smoothie to boost the Great smoothie to boost the 
immune system, load up on potassi-
um and fibers, support weight loss 
or tone the body

*Thêm các loại hạt/ thành phần tăng cường

*Add a topping/ booster

120

160 BERRY DETOX

Thơm, Thanh long đỏ, Dâu, Mâm 
xôi, Việt quất, Gừng,

Quả câu kỷ tử, Hạt Chia
Pineapple, Red Dragon Fruit,

Strawberry, Blackberry,
Blueberry, Ginger, Goji Berry, Blueberry, Ginger, Goji Berry, 

Chia Seed

Dâu được biết đến như là một 
loại quả chứa nhiều chất chống 
oxy hóa giúp ngăn ngừa bệnh 

tật, kháng  viêm, bổ sung
vitamin và kiểm soát lượng vitamin và kiểm soát lượng 

đường trong máu. 
Berries are known to contain high 
amounts of anti-oxidants, which 

help to fight off diseases,
lower inflammation, load up on
vitamins and control blood sugar. 

*Thêm các loại hạt/ thành phần tăng cường*Thêm các loại hạt/ thành phần tăng cường

*Add a topping/ booster
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Táo

Chuối

Cam

Chanh

Thơm

Thanh Long ruột đỏ

Đu ĐủĐu Đủ

Dâu tây

50

20

20

20

20

20

2020

20

20

20

20

20

20

20

2020

20

Apple

Banana

Orange

Lime

Pineapple

Red Dragon Fruit

PPapaya

Strawberry

Quả Mâm Xôi

Quả Việt Quốc

Dưa Hấu

Rau Diếp

Cần Tây

Dưa Leo

CCà Rốt

Gừng

Blackberry

Blueberry

Watermelon

Lettuce

Celery

Cucumber

CCarrot

Ginger

THÊM LỚP PHỦ

Dầu Dừa

Bột Tảo Xoắn 

Hạt Chia

Hạt Phấn Hoa

Mật Ong

Bột Nghệ Tươi

Bột Bột Trà Xanh

50

40

20

20

20

20

4040

60

60

20

20

20

Coconut Oil

Spirulina powder 

Chia Seed

Bee Pollen

Honey

Turmeric Powder

MaMatcha powder

Bột Protein
Vị Sô Cô La
Thuần Chay

Bột Protein
Vị Va-Ni
Thuần Chay

Bơ Đậu PBơ Đậu Phộng

Quả Câu Kỷ Tử

Bột Ca Cao Rang

Chocolate Vegan
Protein

Vanilla Vegan
Protein

Peanut butter

Goji Berry

RoasRoasted Cacao
Beans

THÊM LỚP TĂNG CƯỜNG
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DỪA TƯƠI
COCONUT

80

CÀ RỐT
CARROT

80

CẦN TÂY
CELERY

80

NƯỚC CHANH TƯƠI
LIME

80

NƯỚC CHANH DÂY
PASSION FRUIT

80

NƯỚC THƠM ÉP
PINEAPPLE

80

NƯỚC TÁO ÉP
APPLE

120

NƯỚC DƯA HẤU
WATERMELON

80

NƯỚC XOÀI
MANGO

80
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SỮA LẮC BỔ DƯỠNG

BANANA POWAAA

Chuối, Kem vị vani, Sữa ít béo, Bột quế
Banana, Vanilla Ice Cream, Low Fat 
Milk, Cinnamon Powder

Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of 

Ice Cream Ice Cream | 60

140

VERY BERRY

Dâu tây, Quả mâm xôi, Quả việt quất, 
Kem dâu, Sữa chua
Strawberry, Blackberry, Blueberry, 
Strawberry Ice Cream, Yogurt

Thêm 1 viên kem  | 50
Add 1x more scoop of Ice Cream Add 1x more scoop of Ice Cream | 60
 

180

CHOCOLATE &
PEANUT BUTTER

Thanh sô cô la, Kem sô cô la, Bơ đậu 
phộng, Sữa ít béo, Bột ca cao rang
Chocolate chunk, Chocolate Ice Chocolate chunk, Chocolate Ice 

Cream, Peanut Butter, Low Fat Milk, 
Roasted Cacao Beans

Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of

Ice Cream | 60

160

PINEAPPLE-COLADA

Trái thơm, Nước ép thơm,
Kem dừa, Dầu dừa

Pineapple, Pineapple Juice,
Coconut Ice Cream, Coconut Oil

Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
Thêm 1 viên kem | Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of

Ice Cream | 60

180
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TRÀ & CÀ PHÊ SÁNG TẠO

VĂN HOÁ VỀ TRÀ

Trà có nguồn gốc từ Tây Nam-Trung Quốc hơn 2000 năm trước 
được sử dụng phổ biến như một phương thuốc trong lĩnh vực y 
học, ngày nay trà được biết đến như một loại thức uống phổ 
biến như một thức uống thông dụng có truyền thống lâu đời 
trên toàn thế giới. 
TTại Clubhouse, trà là trung tâm, bản sắc đặc trưng của chúng tôi 
đối với sức khỏe và lợi ích trẻ hóa cho cơ thể, cũng như cảm giác 
thư giãn, gần như thiền định mà nó mang lại cho bạn...khuấy 
đều, nhâm nhi và thưởng thức.
Originating from Southwest China over 2000 years ago, where it 
was used as a medicinal drink, tea has become today a tradition 
and experience across the world.
At Clubhouse, tea is therefore at the center of our identity for the 
health and rejuvenating benefits it brings to the body, as well as 
the relaxing, almost meditative feeling that it provides for our 
guests…stir, sip, enjoy…

“Cuộc sống cũng giống như tách trà, tất cả đều nằm ở cách 
bạn tạo ra nó và bạn sẽ thưởng thức nó cùng với ai”
“Life is like tea, it’s all in how you make it and

who you drink it with”

TRÀ HOA CÚC
CHAMOMILE

60

TRÀ BẠC HÀ
PEPPERMINT

60

TRÀ HOA NHÀI
JASMINE GREEN TEA

60

TRÀ ANH
ENGLISH BREAKFAST

60

TRÀ BÁ TƯỚC
EAR GREY

60
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TRÀ ĐÁ SÁNG TẠO

LATTES SÁNG TẠO

Hỗn hợp trà đen cùng với quả mâm xôi, thêm lớp phủ với chanh và hoa 
oải hương. Đây là thức uống hoàn hảo để bổ sung các chất chống oxy hóa 
giúp ngăn ngừa và chống lại các loại bệnh.
Black tea infused with mixed berries, topped up with lime juice and
lavender syrup. Its the perfect drink to stock up on anti-oxidants to help 
prevent & fight diseases.

Anti-Oxi

Holy Remedy
Hỗn hợp trà đen cùng với gừng, quế và 
nghệ và lớp phủ với nước ép táo tươi, nước 
gừng tươi và bột nghệ. Đây là một thức 
uống lý tưởng cho bạn khôi phục sức khỏe 
sau cảm cúm, không khỏe hoặc đơn giản 
bản chỉ muốn một thức thức uống khiến cho 
cơ thể cảm thấy dễ chịu!
BlaBlack tea is infused with ginger, cinnamon and
turmeric, and topped up with fresh apple juice, 
fresh ginger juice and turmeric powder. This is an 
ideal remedy drink if you want to recover from the 
flu, if you are feeling weak or if you simply want to 
feel great again! 

Hỗn hợp trà đen cùng với gừng, quế và nghệ và lớp phủ với nước ép táo 
tươi, nước gừng tươi và bột nghệ. Đây là một thức uống lý tưởng cho 
bạn khôi phục sức khỏe sau cảm cúm, không khỏe hoặc đơn giản bản 
chỉ muốn một thức uống khiến cho cơ thể cảm thấy dễ chịu!
Green tea infused with Matcha powder, blended with ice, fresh lime 
juice, mint leaves and a little bit of sugar syrup. Try this frozen recipe on 
a hot sunny day and give yourself an extra kick to power through! 

Green Cooler

CRÈME BRULÉE LATTE
Gấp đôi cà phê Espresso, Xi-rô vani, Xi-rô Caramel, Kem đánh 
bông, Sữa tươi nguyên kem, Đường nâu
Double Espresso, Vanilla Syrup, Caramel Syrup, Whipped Cream, 
Full Cream Milk, Brown Sugar

140

120

120

100

RED VELVET LATTE
Espresso đơn, Thanh Sô cô la, Xi-rô Vani, Kem đánh bông, 
Sữa tươi nguyên kem
Single Espresso, Chocolate Chunk, Vanilla Syrup, Whipped 
Cream, Full Cream Milk

140

MATCHA LATTE
Gấp đôi cà phê Espresso, Bột trà xanh,
Kem đánh bông, Sữa tươi nguyên kem
Double Espresso, Matcha Powder,
Whipped Cream, Full Cream Milk

140
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Thuật ngữ 'Cold Brew' đề cập đến cà phê đã được pha
từ từ với nước đá lạnh thay vì nước nóng.
Trong quá trình này, cà phê pha trong 24h,
trở nên ít axit hơn, ít đắng hơn và giữ lại 
hương vị thuần túy vốn có.

The term ‘Cold Brew’ refers to coffee that 
has been slowly infused with ice cold 
water instead of hot water. During this 
process, the coffee brews for 24h, 
where it becomes less acidic,
less bitter, and where it keeps its original rich flavor.

CLASSIC COLD BREW
Cà phê ủ lạnh phục vụ kèm với đá
Cold brewed coffee served with ice

80

COLD BREW TONIC
Cà phê ủ lạnh phục vụ kèm với nước bổ và một lát cam
Cold brewed coffee served with tonic water and a slice 
of orange

100

COLD BREW MARGARITA
Cà phê ủ lạnh phục vụ kèm với nước cốt chanh,
nước soda và ly thủy tinh phủ muối
Cold brewed coffee served with lime juice, soda water 
and salt rimmed glass

90

CHOCOLATE AFFOGATO
Kem sô cô la, 1 shot cà phê Espresso
Chocolate Ice Cream, Espresso Shot
*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

120

VANILLA AFFOGATO
Kem vani, 1 shot cà phê Espresso
Vanilla Ice Cream, Espresso Shot

120

COCONUT AFFOGATO
Kem cà phê, 1 shot cà phê Espresso
Coffee Ice Cream, Espresso Shot

120
*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20
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CÀ PHÊ VIỆT NAM

Cà phê ở Việt Nam có từ năm 1857 dưới dạng một cây
Arabica duy nhất. Kể từ đó, văn hóa cà phê ở Việt Nam đã 
bùng nổ dẫn đến việc tạo ra các công thức nấu ăn khác 
nhau tương ứng với khu vực của họ. Ngày nay, Việt Nam 
là nhà sản xuất lớn nhất của giống cà phê Robusta và là 
nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai trên toàn thế giới!

Coffee in Vietnam dates back as far as 1857 under the 
form of a single Arabica tree. Since then, the coffee
culture in Vietnam has exploded leading to the creation 
of different recipes each corresponding to their own
regions. Today Vietnam is the largest producer of the
Robusta variety of coffee and the second 
largest producer of coffee worldwide!

Một số người nói rằng cà phê mạnh nhất
chỉ đến từ Việt Nam!

Some say that the strongest coffees
only come from Vietnam!

CÀ PHÊ TRỨNG | EGG COFFEE
Trứng đánh thành bọt dày, Espresso đôi, Sữa đặc,
Đường nâu, Xi-rô vani, Bột Cacao, Rum
Egg beaten into thick foam, Double Espresso, Condensed 
Milk, Brown Sugar, Vanilla Syrup, Cacao Powder, Rum

120

CÀ PHÊ PHIN | FILTER COFFEE
Cách pha chế cà phê nguyên bản của người Việt bằng 
hệ thống nhỏ giọt, uống nóng với đá và trà kèm theo
Original Vietnamese way of preparing coffee using a drip 
system, served hot with ice & tea on the side

50

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ | MILK COFFEE
Cà phê Việt Nam đá với sữa đặc hoặc sữa tươi
Iced Vietnamese coffee with condensed milk or fresh milk

60

CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ | BLACK COFFEE
Cà phê đen đậm
Vietnamese coffee served black with ice

50

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20
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ESPRESSO | DOUBLE ESPRESSO
Cà phê nguyên chất pha máy

50 | 70

MACCHIATO
Cà phê Espresso và bọt sữa

60

CAPPUCCINO
Cà phê sữa pha máy với lớp sữa đánh bông

70

LATTE 
Cà phê sữa pha máy với lớp sữa mỏng

70

MOCHA
Cà phê sữa hòa quyện cùng sô cô la

80

Signature Irish Coffee
Rượu Whisky Jameson, Kahlua, Baileys, Cà phê 
double Shot, Kem tươi đánh bông, Đường nâu, 
Nhục đậu khấu
Jameson Whiskey, Kahlua, Baileys, Double Shot 
Coffee, Freshly Whipped Cream, Brown Sugar, 
Nutmeg

260

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

Giá được tính bằng nghìn đồng Việt Nam và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế
All prices are timed by 1,000 in Vietnam Dong (VND) and inclusive of 5% service charge
and 10% VAT



Sự thật thú vị của cocktail: Nguồn gốc của Whiskey Sour chính thức có 
từ những năm 1800, vì các thủy thủ không phải lúc nào cũng có đủ nước 
để uống. Do đó, để chống lại cơn khát của họ, họ sẽ uống rượu mạnh, và 
để chống lại bệnh tật, họ sẽ trộn nó với chanh vàng và chanh xanh.

Fun Cocktail Fact: Origins of the Whiskey Sour officially dates back to the 
1800s, as sailors on long sea journeys did not always have enough water to 
drink. Therefore, to combat their thirst, they would drink spirits, and to 
combat diseases, they would mix it with lemons and limes.

Sự thật thú vị của cocktail: Caipirinha được phát minh ở São Paulo, 
Brazil, trong thế kỷ 19 như một thức uống địa phương phản ánh văn hóa 
mía đường mạnh mẽ trong khu vực. Caipirinha hiện là loại cocktail quốc 
gia mạnh nhất của Brazil và được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới.

Fun Cocktail Fact: The caipirinha was invented in São Paulo, Brazil, 
during the 19th century as a local drink reflecting the strong sugarcane 
culture in the region. The Caipirinha is now the strongest national cocktail 
of Brazil, and widely known throughout the world.

Sự thật thú vị của cocktail: Negroni  được  tạo ra ở Florence, Ý vào năm 
1919. Truyền thuyết kể rằng Bá tước Camillo Negroni đã yêu cầu nhân viên 
pha chế làm mới cocktail yêu thích của mình - Americano - bằng cách 
thay thế nước soda bằng rượu gin.

Fun Cocktail Fact: The Negroni was created in Florence, Italy in 1919. 
Legend tells that Count Camillo Negroni asked the bartender to 
strengthen his favourite cocktail – the Americano – by replacing the soda 
water with gin.

SMOKEY SICILIAN SOUR
Amaretto, Whiskey, Nước cốt chanh, Xi-rô đường, Lòng 
trắng trứng, Vị đắng từ Angostura, Hun khói với gỗ táo
Amaretto, Whiskey, Lime Juice, Sugar Syrup, Egg Whites, 
Angostura Bitters, Smoked with Apple Wood

220

BRUNCH NEGRONI
Gin, Martini Rosso, Campari, Vị đắng từ Angostura 
Gin, Martini Rosso, Campari, Angostura Bitters

220

PASSION CAIPIRINHA
Cachaça Rum, Chanh dầm, Đường nâu, Đá nghiền
Cachaça Rum, muddled lime, brown sugar, crushed ice

220

CLOVER CLUB
Gin, Martini Dry, Martini Rosso, Nước chanh , Hỗn hợp 
lòng trắng trứng cùng với quả mọng, Nước đường
Gin, Martini Dry, Martini Rosso, Lemon Squeeze, Mixed 
Berries Egg Whites, Sugar Syrup

210

Sự thật thú vị của cocktail: Clover Club Cocktail là một thức uống có 
trước khi lệnh cấm thức uống có cồn diễn ra tại Hoa Kỳ, có từ năm 1910!
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Sự thật thú vị của cocktail: Moscow Mule được sinh ra ở Manhattan  vào  
năm  1941 khi lô hàng bia gừng đầu tiên đến New York vào thời điểm đó. 
Cocktail được chuẩn bị trong một cốc đồng để đảm bảo rằng đồ uống 
giữ lạnh lâu hơn. Thưởng thức công thức chế biến của thức uống này 
bằng cách sử dụng thêm nước gừng tươi để tăng phần thú vị!

Fun Cocktail Fact: The Moscow Mule was born in Manhattan U.S.A back 
in 1941 when the first shipment of ginger beer arrived in New York at the 
time. The cocktail is prepared in a copper mug to ensure that the
beverage stays cold longer. Enjoy this twisted Moscow mule recipe using 
fresh ginger juice for an added kick!

Sự thật thú vị của cocktail: Piña Colada đến từ San Juan, Puerto Rico, 
được tạo ra bởi một bartender vào năm 1954. Ông trộn lẫn một hỗn hợp 
trái cây của rượu rum, kem dừa và nước ép dứa và BOOM!... Đến năm 
1978, Piña Colada được tuyên bố là thức uống chính thức của Puerto Rico 
và ngày nay trở thành một loại cocktail cổ điển với nhiều biến thể khác kể 
từ khi được tạo ra.

Fun Cocktail Fact: The Piña Colada comes from San Juan, Puerto Rico, 
created by a bartender in 1954. He mixed up a fruity blend of rum, coconut 
cream and pineapple juice and BOOM!…Came 1978, the Piña Colada was 
declared the official drink of Puerto Rico and became today a classic
cocktail with many other variations since its creation.

Sự thật thú vị của cocktail: Mai Tai bắt đầu như một loại cocktail rum 
phổ biến đến mức nó được cho là đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp rượu 
rum thế giới trong những năm 1940 và 1950. Ngày nay, Mai Tai đã có 
nhiều sự thay đổi,, một trong số đó phục vụ trong một ly Tikki. Đơn giản, 
thanh lịch và ngon miệng, công thức Mai Tài này bao gồm 4 loại rượu 
khác nhau... Vì vậy, đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của nó!

Fun Cocktail Fact: The Mai Tai started as a rum cocktail so popular it
supposedly depleted the world rum supplies in the 1940s and '50s.
Today, the Mai Tai has seen many variations, one of them served in a Tikki 
glass. Simple, elegant and tasty, this Mai Tai recipe features 4x different
alcohols…so don’t be fooled by its look!

GINGER SPIKED MOSCOW MULE
Vodka, Nước ép gừng tươi, Nước chanh, Nước đường, 
bên trên là nước Soda & Bạc Hà tươi
Vodka, Fresh Ginger Juice, Lime Juice, Sugar Syrup, 
Topped with Soda Water & Fresh Mint

200

BERRY TWISTED PINA COLADA
Rum trắng, Rượu rum vàng, Malibu Rum,
Crème DeCassis,  Dứa tươi, Nước ép dứa, Kem dừa,
Quả mọng hỗn hợp, Nước cốt chanh
White Rum, Gold Rum, Malibu Rum, Crème De Cassis,
Fresh Pineapple, Pineapple Juice, Coconut Cream,
Mixed Berries, Lime Juice

260

TIKKI MAI TAI
Rượu rum trắng, Rượu rum đậm, Amaretto, Nước cam 
tươi Triple Sec, Dứa tươi, Nước ép dứa, Nước cốt chanh,
Xi-rô Grenadine
White Rum, Dark Rum, Amaretto, Triple Sec Fresh
Orange Juice, Fresh Pineapple, Pineapple Juice,
Lime Juice, Grenadine Syrup

280

Giá được tính bằng nghìn đồng Việt Nam và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế
All prices are timed by 1,000 in Vietnam Dong (VND) and inclusive of 5% service charge
and 10% VAT



NHÀ CỦA MOJITO

Sự nổi tiếng của Mojito bắt đầu với nhà văn Ernest 
Hemingway trong thời gian ông ở Cuba vào đầu 
những năm 1930. Người ta nói rằng Mojito ban đầu là 
một thức uống y học để kiềm chế bệnh tật trên đảo 
Cuba. Ngày nay, Mojito được thưởng thức dưới 
hàng chục hình thức và tiếp tục phát 
triển từng ngày. Xem dưới đây một 
vài biến tấu của thvài biến tấu của thức uống này.

The popularity of the Mojito began
with the writer Ernest Hemingway
during his time in Cuba in the early
1930s. It is said that the original 
Mojito was a medicinal drink to curb 
disease on the island of Cuba. Today 
the Mojito is enjoyed in dozens of forms 
and continues to evolve day by day. See below a few
variations of this drink.

BERRY MOJITO
Rượu Rum Trắng, Rượu Rum Đen, Chanh dầm, Bạc hà tươi,
Hỗn hợp các loại Dâu, Đường nâu, Nước Soda
White Rum, Dark Rum, Muddled Lime, Fresh Mint, Mixed Berries, 
Brown Sugar, Soda Water

240

PASSION MOJITO
Rượu Rum trắng, Rượu Rum đen, Chanh dây tươi, Bạc 
hà tươi, Chanh dầm, Đường nâu, Nước soda
White Rum, Dark Rum, Fresh Passion Fruit, Fresh Mint, 
Muddled Lime, Brown Sugar, Soda Water

220

MANGO MOJITO
Rượu Rum trắng, Rượu Rum đen, Xoài Tươi,
Bạc hà tươi, Chanh dầm, Đường nâu, Nước Soda
White Rum, Dark Rum, Fresh Mango, Fresh Mint,
Muddled Lime, Brown Sugar, Soda Water

220
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NHÀ CỦA MARGARITA

Margarita có liên quan đến một thức uống nổi tiếng 
của Mexico, Daisy, được làm lại với tequila thay vì rượu 
brandy. Nó trở nên phổ biến trong thời gian bạn hành 
lệnh cấm thức uống có cồn vào năm 1910 khi cư dân 
Hoa Kỳ đến Mexico để uống rượu. Ngày nay nó vẫn là 
một thức uống đặc trưng ở các quốc gia sản xuất
ttequila và là một loại cocktail chủ yếu trong 
hầu hết các bữa tiệc như một thức uống phổ 
biến có thể được chuẩn bị với số 
lượng lớn. Thưởng thức 
nhiều lựa chọn các công 
thức khác nhau của margarita 
với đầy sự hưng phấn!

TThe margarita is related to a
popular Mpopular Mexican drink, the Daisy, 
remade with tequila instead of brandy. 
It became popular during Prohibition 
in 1910 as U.S. residents travelled to 
Mexico for alcohol. Today it is still 
a signature drink in countries 
producing tequila and a staple 
cococktail during most parties as a group drink that can 
be prepared in large quantities. Enjoy a selection of 
various margarita recipes with a twist!

GREEN TEA & PASSION MARGARITA
Tequila, Bột trà xanh, Nước cốt chanh, Nước chanh dây, 
Nước đường, Muối
Tequila, Matcha Powder, Lime Juice, Passion Fruit,
Sugar Syrup, Salt

160

SPICY MARGARITA
Tequila, Nước dứa tươi, Nước cốt chanh, Ớt, Muối
Tequila, Fresh Pineapple Juice, Lime Juice, Chili, Salt

160

CUCUMBER MARGARITA
Tequila, Nước ép dưa leo, Nước cốt chanh,
Nước đường, Muối
Tequila, Fresh Cucumber Juice, Lime Juice,
Sugar Syrup, Salt

160
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Quân đội Anh lần đầu tiên giới thiệu Gin & Tonic ở Ấn Độ 
vào đầu thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, bệnh sốt rét gây ra 
bởi muỗi khá phổ biến. Do đó, các phương thuốc để giúp 
chống lại bệnh sốt rét đã được thêm vào nước tăng lực. 
Tuy nhiên, để làm cho đồ uống dễ dàng hơn và ít đắng 
hơn để uống, các sĩ quan Anh đã thêm gin, đường, 

chanh và nước vào hỗn hợp... Gin & Tonic ra 
đời. Ngđời. Ngày nay gin và tonic đã có một bước 
ngoặt hoàn toàn mới trong công thức pha 
chế, thưởng thức ngay một trong những 
công thức pha chế độc đáo bên dưới.

The British Army first introduced
Gin & Tonic in India in the early 19th
century. At the time, Malaria disease
contracted through Mosquitos was 
big. Therefore, the drug to help fight 
malaria was added to tonic water. 
However, to make the beverage 
easier and less bitter to drink,
British officers added gin, sugar,
lilime and water to the mixture… thus 

Gin & Tonic was born. Today gin & tonic has taken a 
whole new turn in its preparation, some of which recipes 
can be enjoyed below.

SMOKEY GARDEN GIN
Bombay Gin, Martini Dry, D.O.M Rượu, Vị đắng Angostura, 
Nước soda, Bạc hà tươi, Hun khói bằng gỗ táo
Bombay Gin, Martini Dry, D.O.M Liquor, Angostura Bitters, 
Soda Water, Fresh Mint, Smoked with Apple Wood

280

ORANGE & CINNAMON GIN
Boodles Gin, Que quế, Cam tươi, Đắng cam, Quả ge-
nievre, Hạt tiêu đen,  Nước Tonic
Boodles Gin, Cinnamon Stick, Fresh Orange, Orange Bit-
ters, Genievre Berries, Black Pepper, Tonic Water

260

CUCUMBER & BASIL GIN
Bulldog Gin, Xi-rô Hoa Anh Đào, Dưa chuột bùn & 
Chanh, Húng quế tươi, Hạt tiêu đen, Nước soda
Bulldog Gin, Elderflower Syrup, Muddled Cucumber & 
Lime, Fresh Basil, Black Pepper, Soda Water

280

NHÀ CỦA GIN
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ALBA STILL (450ML)

ALBA SPARKLING (450ML)

COKE

COKE LIGHT

SPRITE

FANTA

SODA WATER

TONIC WATER

GINGER ALEGINGER ALE

RED BULL

130

60

70

75

80

100

80

50

50

50

50

50

50

5050

60

TIGER

KGB – LOCAL PHU QUOC BEER

SAIGON

HEINEKEN

TIGER
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BEEFEATER

BOMBAY SAPPHIRE 

STAR OF BOMBAY

NO.3 DRY GIN

MONKEY 47 SCHWARZWALD

FOUR PILLARS BLOODY SHIRAZ

FFOUR PILLARS SPICED NEGRONI

FOUR PILLARS SHERRY CASK

FOUR PILLARS CHARDONAY BARREL

FOUR PILLAR RARE DRY

TANQUERAY 10

TANQUERAY 

SIPSMITH-SLOE

SIPSMITH-SIPSMITH-LONDON DRY 

BULLDOG

BOODLES

G'VINE FLORAISON 

NOUAISON GIN BY G'VINE

ROYAL SEDANG

FERDINAND'S SAAR 

BOBOLS GENEVER 

DAMRAK ORIGINAL

ROKU

HENDRICKS

THE BOTANIST

SÔNG CÁI

1600
1600
2900
3200
3200
3200
32003200
3200
3200
2900
3200
1600
2900
29002900
1600
1600
2900
2900
3200
3200
32003200
2900
2900
2900
2900
2900

140
140
290
290
350
290
290290
350
350
290
210
140
290
210210
140
140
210
210
350
350
290290
210
210
210
210
210
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SMIRNOFF RED

ABSOLUT

GREY GOOSE

BELVEDERE

CIROC

1600

1600

2800

3000

3200

140

140

210

210

250

JOSE CUERVO GOLD

PATRON XO CAFÉ

PATRON SILVER

PATRON REPOSADO

1600

2100

5200

5800

THE GLENLIVET 12

THE GLENLIVET 15

THE GLENLIVET 21

4600

6400

17500

300

400

900

BARCADI SUPERIOR

BARCADI GOLD

CAPTAIN MORGAN DARK

HAVANA CLUB 7 YRS

CACHACA

1600

1600

1600

2600

1600

140

210

300

400

140

140

140

180

140
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GLENFIDDICH 12

GLENFIDDICH 15

GLENFIDDICH 18

JOHN JAMESON

GLENFIDDICH GLS BTL

4400
5500
6700

1600

THE MACCALAN 12

THE MACCALAN 15

THE MACCALAN 18

THE MACCALAN SIENNA

THE MACCALAN

5800
9200
17500
10400

JOHNNIE WALKER RED LABEL

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

JOHNNIE WALKER

1600
2100
3500
8100

CHIVAS REGAL 12

CHIVAS REGAL 18

CHIVAS REGAL 25

CHIVAS ROYAL SALUTE 21

CHIVAS

2400
4000
14000
9000

300
400
500

140

400
500
900
700

140
170
300
500

140
300
900
600

Blended Whiskey

Irish Whiskey
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JACK DANIEL'S

JIM BEAM WHITE

2100

1600

HENNESSY VSOP

HENNESSY XO

5800

11500

MARTELL VSOP

MARTELL CORDON BLEU 300

MARTELL XO

5800

9200

11500

REMY MARTIN VSOP

REMY MARTIN XO

5800

8100

140

140

300

500

300

500

700

300

500
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