
SOUPS AND SALADS                                                                                                                                                                                                          

1.Yam soup                                                                                                                                                                                                             

With minced prawms and meat

Canh khoai mỡ với tôm và thịt bằm

2.Minestrone soup                                                                                                                                                                         

With tomatoes, carrots, celeries, 

onions, green beans, zucchinies, bean 

and pasta

Canh rau củ chay của Ý

3.Vietnamese sea bass soup                                                                                                                                                         

With tomato, celery

Canh ngót với cá chẽm

4.Sushi and Sashimi Platter                                                                                                                                                    

Three kinds of temaki and salmon  

sashimi

Cơm cuộn Nhật-bản với cá hồi 

sashimi

5.Premier Chef salad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Selection lettuce, Vietnamese herbs, 

carrot, cucumber, onion, bell pepper, 

boiled egg and beef

Gỏi đặc trưng của Đầu-Bếp Premier

6.Bulgogi beef salad                                                                                                                                

With green lettuces, tomato, bell 

pepper, onion and radishes

Gỏi thịt bò kiểu Hàn-quốc

7.Classic Caesar          

Romaine lettuce , Parmesan shavings , 

house Caesar dressing  Chose 

between plain with chicken or prawns

Gỏi Hoàng đế kiểu Ý

8.Blue cheese and cold cut platter           

With salami, slices ham prosciutto, 

cheese, olives and berbs

Phô mai xanh với thịt xúc xích Ý sấy khô

BURGERS AND SANDWICHES 

9.Vegetarian mini baguette 

Sandwich                                                                                                                                                                                                    

Lemongrass tofu, chicken mushroom, 

cucumber, pickle and hrebs

Bánh mì chay với tàu hũ và nấm 

10.Premier club sandwich                                                                                                                                           

Whole-wheat Bread, grilled chicken, fried 

egg, crispy bacon, tomatoes, sun dried 

tomato and grilled Bokchoy

Bánh mì kẹp đặc trưng của Premier Village 

Đà Nẵng

11.Vietnamese baguette                                                                                                            

Grilled pork, mayonnaises, paté, 

cucumber, pickle, chili and herb   

Bánh mì thịt nướng

12.Lemongrass mighty burger (220 gr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Grilled to perfection generous home-made 

beef patty, melted cheese, crispy 

poached bokchoy leaves, smoked 

tomatoes, fried onion, bacon, wasabi 

mayo, golden fried wedges 

Bánh mì burger thịt bò đăc trưng hương vị 

nhà hàng Lemongrass

PREMIER SPECIALTIES 

 

13.Gently poached chicken

Liver pate                                                                                                                                     

Crispy Baguette, cucumber pickle

Pa-tê gà với bánh mì và đồ chua

14.Fresh spring rolls                                                                                                                                                                             

Fresh Southern style spring rolls with 

Chinese sausage, prawn, jicama, 

carrot, lettuce and herb

fish sauce and peanut dip                                                                                                                                                        

Gỏi cuốn Sài Gòn

                                                                                                                                                                                                                                                      

ALL TIME NOODLES & RICE

16."Phở" noodle soup with beef or 

chicken                                                                                        

Phở bò hoặc gà và các đồ ăn kèm

17.Mỳ Quảng                                                                                                                                                                                  

Fresh rice noodles served with braised 

chicken, prawns, roasted peanuts, 

mixed herbs                                                                                                                                                                            

Mỳ Quảng tôm ,gà và các đồ ăn kèm

18.Yang Chow fried rice                                                                                                                                                            

With prawns, bbq pork and vegetables

Cơm chiên Dương Châu với tôm 

và xá xíu

19.Hà Nội fried rice                                                                                                                                                                 

With beef and pickle

Cơm chiên thị bò với dưa chua

20.Bibimbap                                                                                                                                                                             

With carrot, spinach, bean sprout, 

zucchini, black mushroom, minced 

beef and fried egg

Cơm trộn Hàn Quốc

21.Char Kway Teow                                                                                                                                                                      

Stir fried flat noodle with prawns, bean 

sprout and chive

Mỳ Quảng xào với tôm, giá, hẹ kiểu 

Mã-lai 

24.Honey chicken leg                                                                                                                                               

With steamed rice

Đùi gà chiên mật ong 

25.Steamed seabass fillet                                                                                                                                                                                           

With glass-noodle, carrot, chili, 

black mushroom, celery and hoisin 

sauce

Cá chẻm phi-lê hấp với bún tàu và 

rau củ

26.Beef shank curry 

Vietnamese style                                                                                                                                                                                                

Service with baguette 

Bò kho (bò bắp My)

27.Pan-fried Salmon            180g                                                                                                                                                    

With asparagus, baby potato and 

caper lime butter sauce

Cá hồi áp chảo với măng tây và 

sốt bơ chanh                                                                                                                                                      

28. Angus rib-eye           200g                                                                                                                            

With sweet potato puree, broccoli, 

baby potato, cherry tomato, 

asparagus  and red wine sauce

Nạc lưng bò Angus với khoai lang 

nghiền va rau củ

31.Purple sweet potato with 

coconut milk                                                                                                                             

Chè khoai tím

32.Mango sago pomelo                                                                                                                                                               

Chè xoài bưởi bột báng

33.Passion mousse cake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bánh chanh dây 

34.Ice cream (per scoop)                                                                                                                                                              

Strawberry, mint, baileys, vanilla, 

rhum and raisin, chocolate chip, 

lemon, lime sorbet

35.Seasonal fresh fruit platter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hoa quả tươi theo mùa 

36.Coconut sensation                                                                                                                                                                                     

Thạch dừa tươi thượng hạng

37.Cheese platter                                                                                                                                                                         

Select four kinds of soft and hard 

cheeses with olives, gherkins, dried 

fruits and nuts  

Đĩa phô-mai các loại với ô-liu, hạt 

và trái cây khô    

130.000 VND

130.000 VND

130.000 VND                                                                                                                                                                                 

210.000 VND                                                                                                                                                                                

150.000 VND                                                                                                                                                                    

190.000 VND

210.000 VND

280.000 VND

MENU
All prices are subject to 10% VAT and 5% service charge

22.Yaki Udon stir fried noodles                                                                                                                                                                                                                                                                                           

with chicken, prawn, black 

mushroom, carrot, onion and 

green leaf

Mì Udon xào kiểu Nhật Bản

23.Spaghetti                                                                                                                                                                 

with Bolognese or Carbonara

Mì Ý với sốt bò bằm hoặc sốt kem 

và thịt nguội

29.Angus tenderloin   180g                                                                                                                  

A fan favorite is the petite mignon 

with sweet potato pure crispy 

onions and blue cheese demi 

cream sauce

Thăn bò Angus với khoai lang 

nghiền và sốt phô-mai kem         

30.Lamb chops                                                                                                                                                       

Trio of chop with mashed potatoes 

and mint jelly

Sườn cừu với khoai tây nghiền và 

sốt bạc hà

15.Bún Chả                                                                                                                                                                                            

Grilled pork with fresh vermicelli, lettuce, pickle 

and herbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bun chả

210.000 VND

150.000 VND   

210.000 VND   

180.000 VND   

270.000 VND   

180.000 VND   

170.000 VND   

180.000 VND 620.000 VND

350.000 VND

90.000 VND

90.000 VND

110.000 VND

55.000 VND

110.000 VND

180.000 VND

280.000 VND

180.000 VND

150.000 VND

150.000 VND
250.000 VND

320.000 VND

250.000 VND

380.000 VND

620.000 VND

150.000 VND

150.000 VND

190.000 VND

180.000 VND

CHAR-GRILLED

MAIN COURSES

DESSERTS

V


