
 

SQUARE RESTAURANT 

 
 

Entertain
your palate

Đánh thức vị giác



TRADITIONAL VIETNAMESE SUMMER ROLLS - 6PCS
Tiger prawns, pork belly, pork ear, prawn, noodle, carrots, 
cucumber and herbs
Gỏi cuốn Việt Nam ba miền, nhân tôm, ba chỉ heo,tai heo bún, cà 
rốt, dưa chuột, và rau thơm
ORGANIC GARDEN SALAD
Mixed greens, cherry tomatoes, cucumbers, asparagus, carrots 
and bell peppers with your choice of dressing: French, 
thousand island, balsamic or Italian vinaigrette
Xa lát rau xanh trong vườn với cà chua bi, dưa leo, măng tây, cà 
rốt và ớt chuông,
Lựa chọn một trong các loại sốt Pháp, sốt vạn đảo, sốt dấm đen 
hoặc sốt dấm Ý
JELLYFISH SALAD “HA LONG BAY” STYLE
Carrot, coconut, jicama, green mango, chili and fresh herbs
Xa lát sứa kiểu Hạ Long với cà rốt, dừa nạo, củ đậu, xoài xanh và 
rau thơm
SPECIAL “HA LONG BAY” DEEP FRIED SQUID CAKE WITH 
GARLIC AND CHILI 
Đặc sản chả Mực Hạ Long

“HA LONG BAY” SEAFOOD PLATTER   
Sumptuous platter filled with locally grilled prawns, sea bass, 
baked oysters and calamari served with stir fried vegetables, 
French fries and your choice of seafood spicy sauce, wasabi 
mayonnaise or soya and chili sauce.
Hải sản vịnh Hạ Long: Tôm biển, thăn cá vược, hàu và mực 
nướng phục vụ cùng rau xanh xào, khoai tây chiên.
Lưa chọn một trong các loại sốt hải sản cay, sốt mù tạt xanh trộn
mayonnaise hoặc sốt xì dầu & tương ớt.
TIEN YEN CHICKEN      
Grilled “Tien Yen” chicken marinated with Mac Ken “mountain 
pepper” served with coconut sticky rice
Gà “Tiên Yên” tẩm ướp với hạt Mắc Kén nướng phục vụ với xôi 
nấu sữa dừa
BAKED BANANA 
Served with sticky rice and coconut milk.
Bánh chuối nướng với xôi và sốt sữa dừa

ROASTED BELL PEPPER CARPACCIO
With goat cheese mousse, balsamic orange extract and mixed 
greens 
Ớt chuông bỏ lò với phô mai sữa dê, sốt dấm đen cam và rau 
xanh
AVOCADO & SALMON TOWER
Avocado, smoked salmon, yogurt mayonnaise and passion fruit 
avocado sauce
Quả bơ và cá hồi xông khói trộn với sốt sữa chua mayonnaise & 
sốt chanh dây bơ

349,000 VND

429,000 VND

139,000 VND

139,000 VNDV

GF

GF

169,000 VNDGF

CHEFS
SIGNATURES

APPETIZERS
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TRADITIONAL VIETNAMESE SUMMER ROLLS - 6PCS
Tiger prawns, pork belly, pork ear, prawn, noodle, carrots, 
cucumber and herbs
Gỏi cuốn Việt Nam ba miền, nhân tôm, ba chỉ heo,tai heo bún, cà 
rốt, dưa chuột, và rau thơm
ORGANIC GARDEN SALAD
Mixed greens, cherry tomatoes, cucumbers, asparagus, carrots 
and bell peppers with your choice of dressing: French, 
thousand island, balsamic or Italian vinaigrette
Xa lát rau xanh trong vườn với cà chua bi, dưa leo, măng tây, cà 
rốt và ớt chuông,
Lựa chọn một trong các loại sốt Pháp, sốt vạn đảo, sốt dấm đen 
hoặc sốt dấm Ý
JELLYFISH SALAD “HA LONG BAY” STYLE
Carrot, coconut, jicama, green mango, chili and fresh herbs
Xa lát sứa kiểu Hạ Long với cà rốt, dừa nạo, củ đậu, xoài xanh và 
rau thơm
SPECIAL “HA LONG BAY” DEEP FRIED SQUID CAKE WITH 
GARLIC AND CHILI 
Đặc sản chả Mực Hạ Long

ROASTED BELL PEPPER CARPACCIO
With goat cheese mousse, balsamic orange extract and mixed 
greens 
Ớt chuông bỏ lò với phô mai sữa dê, sốt dấm đen cam và rau 
xanh
AVOCADO & SALMON TOWER
Avocado, smoked salmon, yogurt mayonnaise and passion fruit 
avocado sauce
Quả bơ và cá hồi xông khói trộn với sốt sữa chua mayonnaise & 
sốt chanh dây bơ

149,000 VND

129,000 VND

239,000 VND

GF

149,000 VNDP

ROASTED PUMPKIN AND ORANGE VELOUTÉ  
Súp kem bí ngô bỏ lò vị cam
TRADITIONAL FRENCH ONION
Oven baked with homemade cheese puff pastry  
Súp hành Pháp ăn kèm bánh mì nướng phô mai
TOM YUM GOONG      
Spicy shrimp soup with mushroom, galangal, lemongrass, lime 
leaves and chili sauce
Súp tôm chua cay với nấm rơm, riềng, sả, lá chanh và sốt ớt

119,000 VND

139,000 VNDV

V

GF V

N

149,000 VND
SOUP

APPETIZERS
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SAUTÉED BROCCOLI, CAULIFLOWER, CARROT WITH MUSHROOM 
SAUCE 
Hoa lơ xanh, trắng, cà rốt xào sốt nấm
SEASONAL WOK-FRIED ASSORTED VEGETABLES IN LIGHT SOY 
SAUCE 
Rau củ xào thập cẩm theo mùa với xì dầu

119,000 VNDV

119,000 VND

GF

GF

GF

GF

GF

GF V

RICE
&

NOODLE

CRISPY NOODLES WITH SCALLOP, PRAWN, SQUID AND BOK CHOY
Mì xào giòn với cồi điệp, tôm, mực và rau cải chip
CONGEE
Your choice of our chef's selection of pork or chicken or prawn served 
with traditional condiments  
Cháo lựa chọn với thịt heo, thịt gà hoặc tôm  phục vụ với đồ ăn kèm
SEAFOOD FRIED RICE WITH SALTED EGGS AND VEGETABLES
Cơm chiên hải sản với trứng muối và rau
TRADITIONAL NORTHERN VIETNAMESE “PHO” NOODLE SOUP
Choice of beef, chicken or seafood
Phở truyền thống miền Bắc (lựa chọn với gà, bò hoặc hải sản)
FRESH NOODLE SOUP “BUN THANG”
Prawns, pork pie, egg, chicken and fresh herbs
Bún Thang với tôm băm, giò, trứng, thịt gà và rau thơm
COM TAM SUON BI
Broken rice with grilled pork rib and slice skin pork with pickles and 
onion fish sauce dressing
Cơm tấm với sườn nướng và bì heo trộn phục vụ với dưa muối và nước 
mắm hành

249,000 VND

119,000 VND

159,000 VND

159,000 VND

139,000 VND

139,000 VNDP

VEGETABLE
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PAN SEARED SALMON
Pan seared salmon with mushroom duxelles, grilled zucchini, green 
pea mash potato and cream dill sauce
Cá hồi áp chảo phục vụ cùng nấm,bí ngồi nướng , khoai tây nghiền với 
đậu hà lan & sốt kem thì là
OVEN ROASTED CHICKEN
Oven roasted spinach and ricotta filled chicken breast served on 
orange & cherry tomato stew, potato gratin and a lemon infused wine 
sauce
Ức gà phủ rau chân vịt và phô mai Ricotta sốt rượu chanh phục vụ cùng 
khoai tây bỏ lò, vỏ cam bào & cà chua bi om mềm
STEAMED “VAN DON” SEA BASS FILLET
Black bean sauce topped with fresh herbs, chili & onion served with 
rice
Cá vược Vân Đồn phi lê hấp với sốt tương đen ớt và hành phục vụ với 
cơm trắng
STIR FRIED CHICKEN
Cashew nut, capsicum, onion and dried chili with a side of rice.
Gà xào hạt điều, hành tây, ớt chuông và ớt khô phục vụ cùng cơm tám
BUN CHA HANOI
Char grilled pork belly and patties, rice noodles, fresh herbs and sweet 
& sour fish sauce
Thịt ba chỉ nướng và chả thịt heo ăn kèm với bún, rau thơm và nước 
chấm chua ngọt
THAI GREEN CURRY
Choice of chicken or mixed seafood infused with coconut milk, fresh 
basil & eggplant with a side of rice
Cà ri xanh Thái lựa chọn gà hoặc hải sản được chế biến với cà tím, nước 
cốt dừa và lá húng quế phục vụ cùng cơm tám

349,000 VND

319,000 VND

219,000 VND

169,000 VND

189,000 VND

249,000 VND

P

N

MAIN
COURSES

GF

GF

GF

GF
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POTATO GRATIN
Khoai tây bỏ lò với phô mai
FRENCH FRIES
Khoai tây chiên
ORGANIC GARDEN SALAD
Xa lát rau xanh trong vườn
SAUTÉED VEGETABLES
Rau xào
GRILLED VEGETABLES
Rau nướng
STEAMED RICE
Cơm trắng  

US PRIME SIRLOIN             200gr
Thăn ngoại bò Mỹ Thượng hạng nướng 
AUSTRALIAN BEEF TENDERLOIN             200gr 
Thăn bò Úc nướng
AUSTRALIAN BEEF RIB EYE            200gr
Đầu thăn bò Úc nướng      
AUSTRALIAN LAMB RACK   
Sườn cừu Úc nướng    
GRILLED CHICKEN BREAST
Lườn gà nướng
Please selected your 2 side dishes and preferred sauce
Vui lòng chọn 2 món ăn kèm và sốt 

69,000 VND

69,000 VND

69,000 VND

69,000 VND

69,000 VND

69,000 VND

GF

GF

GF

SIDES

659,000 VND

659,000 VND

619,000 VND

499,000 VND

319,000 VND

SIDES
Double baked potato
Khoai tây bỏ lò
Grilled vegetables 
Rau nướng
Lemony onion mash potato
Khoai tây nghiền với hành
Sautéed vegetables
Rau xào
French fries
Khoai tây chiên

SAUCE
Red wine sauce 
Sốt rươu vang đỏ
Black pepper sauce
Sốt tiêu đen
Creamy mushroom sauce
Sốt kem nấm

GRILL
MENU

All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT  |  Giá trên được tính theo VNĐ, chưa bao gồm 5 % phí dịch vụ và 10 % thuế
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GF

GF

GF

LEMON MERINGUE      
Tart and sweet lemon filling topped with soft meringue 
Bánh chanh nướng với bơ trứng, đường và kem tươi
ROYAL CHOCOLATE MOUSSE    
Luscious rich dark chocolate with a hazelnut base served with
whipping cream
Bánh sô cô la hoàng gia với hạt phỉ và kem tươi
CREAM BRULEE
The all-time favorite vanilla custard infused with passionfruit 
caramelized with brown sugar 
Bánh kem đốt vị chanh leo
CHOCOLATE BROWNIE 
Topped with a mix of pistachios & hazelnuts served with extra
chocolate and vanilla sauce.
Bánh sô cô la đen với hạt dẻ cười, hạt phỉ và dâu rừng sốt vani
COCONUT MILK SAGO
Sprinkled with fresh mango
Chè trân châu sữa dừa với xoài
TROPICAL FRESH FRUIT PLATTER (4 KIND)
Hoa quả theo mùa (4 loại)
CHEESE BOARD (4 KIND)
Selection of soft, hard & blue, grapes, dried apricot, cashew nut & 
crackers, breadsticks
Phô mai tổng hợp (4 loại) 

139,000 VND

139,000 VND

149,000 VND

149,000 VND

129,000 VND

249,000 VND

139,000 VND

N

N

N

the planet
wishes you
“bon appetit”!

These dishes comply with guidelines
on a balanced diet.

Những món ăn này được chế biến theo
tiêu chuẩn cân bằng dinh dưỡng

SWEET
ENDINGS

All prices are quoted in VND and subject to 5% service charge and 10% VAT  |  Giá trên được tính theo VNĐ, chưa bao gồm 5 % phí dịch vụ và 10 % thuế
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