FOOD
MENU
TOPAZ

COLD STARTER

Classic Caesar salad - 190
Caesar salad with croutons, bacon, parmesan cheese and Caesar dressing
Sa-lát Hoàng đế với bánh mỳ croutons, thịt ba chỉ hun khói,
phomai parmesan và sốt Caesar

Insalata D’Arancia - 220
Orange salad with mixed lettuce, walnut, Feta cheese and sweet citrus dressing
Sa-lát cam với hỗn hợp các loại rau xà lách, hạt óc chó, phomai feta và sốt
chanh chua ngọt

Smoked Salmon salad - 280
Smoked Salmon salad with mixed lettuce, black olive, cherry tomatoes,
red onion and capers lemon dressing
Sa-lát cá hồi nướng với rau xà lách tổng hợp, ô liu đen, cà chua bi,
hành tím với sốt chanh với nụ bạch hoa

Insalata Prosciutto Di Parma - 280
Parma ham salad with Dalat green lettuces, cherry tomatoes, fresh Mozzarella,
braised apple, pine nuts and mustard dressing sauce
Sa lát Parma Ham với rau xà lách Đà lạt, cà chua bi, phô mai Mozzarella tươi,
táo hầm, hạt thông và sốt mù tạt

Insalata Caprese - 280
Roman tomato salad with fresh mozzarella cheese, basil leaves
and extra virgin olive oil
Sa-lát cà chua với phomai Mozzarella, húng tây và dầu ô-liu nguyên chất

Insalata Di Manzo - 280
Beef salad with arugula, cherry tomatoes, roasted vegetable,
Parmesan cheese and balsamic dressing
Sa-lát thăn bò nướng với rau rocket, cà chua bi, rau củ nướng,
phomai Parmesan và sốt giấm balsamic

Carpaccio Di Salmone - 250
Sliced raw salmon served with lemon tarragon and baby red onion
Gỏi cá hồi dùng với rau gia vị và hành đỏ với nước cốt chanh

Carpaccio Di Manzo - 280
Beef carpaccio with mushroom, arugula and Parmesan cheese flakes
Gỏi thăn bò với nấm, rau arugula và phomai Parmesan

SHARING DISH

Focaccia Bread - 45
Olive, garlic and oregano
Bánh mỳ focaccia với ô liu, tỏi và lá thơm

Bruschetta al Pomodoro - 80
Classic Italian bruschetta
with fresh tomato, garlic and basil
Bánh mỳ thái lát với cà chua tươi, tỏi
và lá húng truyền thống của Ý

Cozze e vongole - 250
Sautéed mussels, clams in white wine
and tomato sauce served with garlic bread
Vẹm xanh và ngao, xào cùng với sốt cà chua kiểu Ý
ăn kèm bánh mỳ tỏi

Polpo alla griglia - 190
Char-grilled octopus with roasted potatoes, lemons and fresh mixed herbs
Bạch tuộc nướng dùng kèm với khoai tây nướng, chanh vàng

Pan Chorizo salsiccia fritta - 320
Pan fried Chorizo sausage and red wine sauce served
with garlic bread
Xúc xích Chorizo áp chảo
với sốt rượu vang đỏ ăn kèm bánh mỳ tỏi

Antipasto Misto - 350
The best cold cut Salami, Parma ham, Mortadella,
Chorizo and Pancetta from Italy with black olives and homemade Grissini
Khai vị tổng hợp với các loại xúc xích Ý
ăn kèm quả ô liu đen và bánh mỳ Grissini

Cheese Platter - 450
The best cheese Gorgonzola, Brie, Camembert, Mozzarella,
Cheddar cheese served with honey melon, olive, dried raisins
and homemade Gissini
Khai vị tổng hợp với các loại phô mai ăn kèm quả ô liu,
dưa vàng, nho khô và bánh mỳ que

SOUP

Zuppa Di Verdure - 95
Mixed seasonal vegetables soup with Crostini bread
Súp rau theo mùa với bánh mì Crostini

Zuppa Di Pomodoro - 120
Roasted tomato and fennel soup
Súp cà chua nướng với củ thì là

Zuppa Di Zucca - 120
Pumpkin soup
Súp kem bí ngô

Zuppa Di Aragosta Classica - 350
Classic Lobster bisque soup
Súp kem Tôm hùm

Zuppa Di Funghi - 160
Mixed mushroom cream soup with lemon oil
Súp kem nấm với dầu hương chanh

SPECIAL
PA S TA & R I C E

Fresh Spaghetti with Ca Mau Crab meat sauce - 450
Mỳ Ý tươi với xốt cua Cà Mau

Ai Frutti Di Mare – 240
Pasta with prawns, squid, clam, mussel, garlic and chili in tomato sauce
Mỳ Ý hải sản với sốt cà chua

Fettuccine Ai Funghi - 260
Fettuccine with Porcini mushroom, Italian sausage
and tomato cream sauce
Mỳ Fettuccine với nấm Porcini, xúc xích Ý và sốt cà chua kem

Gnocchi al Gorgonzola, Pinoli e pesto - 260
Homemade dumpling "gnocchi”
with Gorgonzola cheese, pine nuts and pesto sauce
Mỳ gnocchi với sốt phomai Gorgonzola ăn kèm sốt húng tây và hạt thông

Ravioli di Ricotta e spinaci con burro e salvia- 260
Homemade ravioli of Ricotta cheese, spinach
with butter sauce and fresh sage leaves
Mỳ Ravioli nhồi với phomai Ricotta, rau chân vịt, sốt bơ và lá xô thơm

Risotto Ai Funghi – 380
Arborio rice with Porcini mushrooms, sage,
Parmesan cheeses and foie gras
Cơm Ý với nấm porcini, lá thơm, phomai Parmesan
và gan ngỗng áp chảo

PA S TA & R I C E

(Your choice of Pasta – La chn các loi m Ý
theo s thích ca Quý khách)
(Rigatoni/ Fusilli/ Farfalle/ Spaghetti/ Linguine/ Penne/ Fettuccine)

Pomodoro - 150
Pasta with tomato sauce, basil leaves and fresh cream
Mỳ Ý với sốt cà chua, lá húng và kem tươi

All'arrabiata - 150
Pasta with fresh tomato sauce, chili, black olive and basil leaves
Mỳ ý với sốt cà chua tươi, ớt, quả ô liu đen và lá húng

Aglio Olio E Peperoncino - 160
Pasta aglio olio sauce
Mỳ Ý với sốt tỏi, ớt và dầu ô liu

Alla carbonara - 180
Pasta with bacon in Carbonara sauce
Mỳ Ý với sốt kem và thịt ba chỉ hun khói

Amatriciana - 190
Pasta with bacon, garlic, chili, basil leaves and tomato sauce
Mỳ Ý với thịt ba chỉ xông khói, tỏi, ớt và sốt cà chua

Al ragu - 240
Pasta with Bolognese sauce
Mỳ Ý với sốt thịt bò băm và cà chua

Classic lasagna - 240
Baked pasta with tomato sauce, Béchamel sauce,
Bolognese sauce, Parmesan cheese and Mozzarella cheese
Mỳ Ý truyền thống

SEAFOOD

Pesce Spigola Alla Siciliana- 390
Pan fried sea bass with spicy Napoli sauce served
with potato gratin and peas puree
Cá vược áp chảo với sốt cà chua cay kiểu Napoli
ăn kèm khoai tây bỏ lò và đậu Hà Lan nghiền

Salmone Al Finocchio - 450
Pan fried salmon with peas puree and sautéed fennel
and lemon butter cream sauce
Cá hồi áp chảo với đậu nghiền nhuyễn và sốt kem bơ chanh

Merluzzo Dell’Atlantico - 950
Grilled cod fish on chickpeas puree with beetroot,
green beans salad and oyster cream white wine sauce
Cá tuyết nướng ăn kèm đậu ván nghiền với củ dền đỏ, sa-lát đậu xanh và
sốt rượu vang trắng hầm cùng hàu tươi

Pan seared Scallops - 750
Pan seared scallops with pumpkin puree,
sautéed vegetables and saffron cream sauce
Sò điệp áp chảo với bí ngô nghiền, rau xào và sốt kem nghệ tây

MEAT

Agnello in crosta di pistacchio e riduzione di vino rosso - 550
Roasted rack of lamb with pistachio crust and red wine reduction
Sườn cừu nướng với hạt dẻ cười nghiền nhỏ và sốt rượu vang đỏ

Orecchie di manzo con patate - 550
Grilled US rib eye steak with fondant potato
and black pepper sauce
Thăn ngoại bò Mỹ nướng với khoai tây bỏ lò
cùng bơ và sốt tiêu đen

Filetto Di Manzo Australiano Con Foie Gras – 890
Grilled Australian beef tenderloine with seared foie gras served
with mashed potato and wild mushroom sauce.
Thăn bò Úc với gan ngỗng áp chảo ăn kèm với bí ngồi,
khoai tây nghiền và sốt nấm rừng

PIZZA

Margherita - 160
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese and fresh basil leaves
Pizza với sốt cà chua, phomai Mozzarella và lá húng tây tươi

Vegetariana - 180
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese and grilled vegetables
Pizza rau với sốt cà chua, phomai Mozzarella và rau củ nướng

Tropical - 200
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, pineapple and chicken or ham
Pizza gà hoặc giăm bông với sốt cà chua, phomai Mozzarella và dứa

Tonno - 200
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, onion, chunk tuna, caper
and black olive

Pizza cá ngừ với sốt cà chua, phomai Mozzarella, nụ bạch hoa, hành tây và quả ô liu đen

Salame - 210
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese and assorted Salami
Pizza xúc xích Salami với sốt cà chua và phomai Mozzarella

Mare E Monti - 230
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, smoked salmon, sautéed
onion and mushroom

Pizza cá hồi hun khói với sốt cà chua, phomai Mozzarella, hành tây xào và nấm

Al Manzo - 230
Pizza with tomato sauce, spicy Bolognese, bell pepper and oregano
Pizza với sốt thịt bò cay, sốt bò băm, ớt chuông và lá thơm

PIZZA

Calzone - 230
Folded pizza with tomato, Mozzarella cheese, Ricotta cheese and ham
Pizza gối nhân giăm bông, cà chua, phomai Mozzarella và Ricotta

Napoletana - 260
Pizza with caper, tomato sauce, Mozzarella cheese, anchovy, olive and olive oil
Pizza cá cơm với sốt cà chua, phomai Mozzarella, quả ô-liu, nụ bạch hoa và dầu ô-liu

Charcuterie - 260
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, mushroom, Chorizo sausage and ham
Pizza xúc xích Chorizo và giăm bông với sốt cà chua, phomai Mozzarella và nấm

Carpricciosa - 260
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, ham and artichoke
Pizza giăm bông với a-ti-sô, sốt cà chua và phomai Mozzarella

Pizza Al Pesto - 260
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, tiger prawn, pesto and sun-dried tomato
Pizza tôm sú với sốt cà chua, phomai Mozzarella, sốt húng và cà chua sấy

Quattro Formaggi - 260
Pizza with tomato sauce, Mozzarella, Gorgonzola, Ricotta and Parmesan cheese
Pizza với phomai Mozzarella, Gorgonzola, Ricotta, Parmesan và sốt cà chua

Frutti Di Mare - 290
Pizza with tomato sauce, Mozzarella cheese, assorted seafood and pesto
Pizza hải sản với sốt cà chua, phomai Mozzarella và sốt húng

Topaz Italiano - 320
Pizza with Parma ham, Buffalo Mozzarella cheese, arugula and tomato salsa

Pizza giăm bông Parma với phomai Mozzarella, rau arugula và cà chua tươi thái hạt lựu

KID MENU

French fries - 75
Khoai tây chiên

Homemade Potatoes – 75
Khoai tây b cau

Spaghetti pasta with Bolognese sauce - 140
M spaghetti vi st tht bò bm

Spaghetti with Carbonara sauce - 130
M spaghetti vi st kem và tht ba ch hun khói

Crispy fried chicken wings with BBQ sauce - 160
Cánh gà chiên giòn vi st BBQ

DESSERT

Tiramisu - 110
Bánh Tiramisu truyn thng ca Ý

Panna cotta - 90
Bánh kem lnh vi st các loi dâu ti

Selezione di gelati della casa - 90
Your choices of Italian ice-cream flavors

Granite with red fruit - 90
Kem á bào cùng trái 
Các loi kem Ý t chn

Vanilla Profiteroles with chocolate sauce - 90
Bánh su v kem vani vi st socola, hnh nhân nng

BEER & SOFTDRINKS
INTERNATIONAL
Red Chimay
Blue Chimay
Corona
Peroni

250.000 vnđ
250.000 vnđ
130.000 vnđ
130.000 vnđ

DRAUGHT
Heineken

60.000 vnđ

LOCAL
Ha Noi
Sai Gon
Tiger
Heineken

60.000 vnđ
60.000 vnđ
60.000 vnđ
60.000 vnđ

WATER
SPARKLING WATER
Perrier (330ml)
San Pellegrino

90.000 vnđ
160.000 vnđ

STILL WATER
Evian
Lavie

90.000 vnđ
50.000 vnđ

COCKTAIL
120.000 vnđ
Margarita
Tequila, Triple sec, lime
Rượu Tequila, rượu Triple sec, chanh
Mojito

120.000 vnđ

Havanar Club, lime, mint leave, soda
Rượu Havana Club, chanh, lá bạc hà, soda

SOFT DRINK
Coke

50.000 vnđ

Coke light

50.000 vnđ

Sprite

50.000 vnđ

Minute maid

50.000 vnđ

Soda

50.000 vnđ

COFFEE & TEA
COFFEE
Vietnamese coffee

50.000 vnđ

Cappuccino

50.000 vnđ

Latte

60.000 vnđ

Espresso

60.000 vnđ

Americano

50.000 vnđ

TEA
Earl grey
Trà bá tước

45.000 vnđ

Mint
Trà bạc hà

45.000 vnđ

Strawberry
Trà dâu

45.000 vnđ

Vietnamese green
Trà xanh

45.000 vnđ

FRESH JUICE
& SMOOTHY
FRESH JUICE
Orange juice | Nước cam
Pomelo juice | Nước bưởi
Apple juice | Nước táo
Carrot juice | Nước cà rốt
Pineapple juice | Nước dứa
Watermelon juice | Nước dưa hấu
Mango juice | Nước xoài
Passion juice | Nước chanh leo
Lime juice | Nước chanh

80.000 vnđ
80.000 vnđ
80.000 vnđ
80.000 vnđ
80.000 vnđ
80.000 vnđ
80.000 vnđ
60.000 vnđ
60.000 vnđ

HEALTHY JUICE
Power juice
Orange, carrot & ginger
Cam, cà rốt và gừng

90.000 vnđ

Ginger apple
Apple, carrot & ginger
Táo, cà rốt và gừng

90.000 vnđ

Energy juice
Pineapple, carrot, apple & celery
Dứa, cà rốt, táo và cần Mỹ

90.000 vnđ

SMOOTHY
110.000 vnđ
Mango smoothie
Mango, condensed milk, fresh milk & yogurt
Xoài, sữa đặc, sữa tươi và sữa chua
110.000 vnđ
Avocado smoothie
Avocado, condensed milk, fresh milk & yogurt
Bơ, sữa đặc, sữa tươi và sữa chua

MILK SHAKE

Chocolate milk shake

90.000 vnđ

Chocolate ice cream, fresh milk,
whipped cream & chocolate syrup
Kem sô cô la, sữa tươi, kem tươi và sốt sô cô la
Vanilla milk shake
90.000 vnđ
Vanilla ice cream, fresh milk, whipped cream
Kem vani, sữa tươi, kem tươi
Blueberry or Rasberry smoothie
90.000 vnđ
Blueberry or Rasberry, fresh milk, whipped cream
Việt quất hoặc phúc bồn tử, sữa tươi, kem tươi
90.000 vnđ
Oreo milk shake
Oreo cookies, fresh milk,
whipped cream and chocolate syrup
Bánh Oreo, sữa tươi, kem tươi và sốt sô cô la

