
Món có lựa chọn chay 
Vegan | Vegetarian Options 

Món có các loại hạt
Contains Nuts

Món có hải sản
Contains Seafood

Nếu bạn bị dị ứng thực phẩm hoặc yêu cầu chế độ ăn uống đặc biệt, vui lòng thông báo cho chúng tôi trước khi đặt món.
If you have a food allergy or special dietary requirement please inform our service team before placing your order.

All prices include VAT & service charge.
Giá trên đã bao gồm thuế và phí phục vụ.

Món có vị cay
Spicy Dishes

Món có các loại bột
Contains Gluten

Món có thịt heo
Contains Pork

Alcohol
Món có rượu

Tại nhà hàng Nam Phương, thực khách sẽ được đắm chìm vào hành trình ẩm thực 
Việt Nam độc đáo, khám phá những nguyên liệu hấp dẫn, hương thơm phong phú 
và những sự pha trộn riêng biệt, nơi mang ẩm thực Việt Nam vào cuộc sống thường 
ngày. Lấy cảm hứng từ các món ăn yêu thích của địa phương và những món ăn 
truyền thống, cùng với một vài điểm nhấn sáng tạo từ chính đầu bếp tài năng của 
chúng tôi, tất cả hòa quyện tạo nên những món ăn thực sự thơm ngon.

Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng từ địa phương, từ các loại trái 
cây, thảo mộc, rau củ đến các loại cá tươi và nông sản, các vị đầu bếp tài năng sẽ 
kết hợp sáng tạo với nghệ thuật trang trí, mang đến những hương vị tươi ngon nhất.

Hứa hẹn sẽ tái định nghĩa về ẩm thực Việt Nam tròn vị của bạn!

At Nam Phuong, we take you on a culinary journey of Vietnam, exploring the complex 
aromas, exhilarating flavours and different textures which bring Vietnamese cuisine 
to life. Our dishes are inspired by local favourites and traditional classics, along with 
a few innovative twists created by our talented team of chefs. 

We source as many local ingredients as possible from fruit, herbs and vegetables to 
fresh fish and farm produce to bring the best possible flavours to all our creations. 

We hope you enjoy your gastronomic experience of Vietnam!



KHAI VỊ/STARTERS

Đĩa khai vị tổng hợp Việt Nam (Traditional Vietnam) VND 410,000     
Traditional Vietnamese Starter Selection

Nem cua bể (Hai Phong) VND 220,000  
Hai Phong Crab Cake

Nem chiên hải sản (Nha Trang) VND 200,000  
Deep-Fried Seafood Spring Roll

Gỏi cuốn tươi tôm thịt (Ho Chi Minh) VND 180,000   
Rice Paper Roll with Pork and Shrimp

Nộm hải sản chua cay (Quy Nhon) VND 300,000  
Spicy Seafood Salad 

Nộm bưởi tôm khô (Mekong Delta) VND 270,000
Pomelo Salad with Shrimp

Nộm đu đủ bò khô (Da Nang) VND 180,000
Green Papaya Salad with Dried Beef

SÚP/SOUPS

Soup hải sản nấm tuyết (Ha Long Bay) VND 180,000
Seafood Mushroom Soup

Súp bào ngư vây cá (Hue Royal Family Speciality) VND 280,000
Abalone Fin Soup

Gà ác tần thuốc bắc (Vietnamese Recovery Tonic)  VND 270,000
Braised Black Chicken with Chinese Herbs

THỰC PHẨM TỪ ĐẠI DƯƠNG/ FROM THE OCEAN

Cá song bỏ lò nguyên con (1,2kg) (Cat Ba Island) VND 740,000
Baked Whole Grouper (1,2kg) 

Cá vược hấp tương bần (Hung Yen) VND 240,000
Steamed Sea Bass with Fermented Soya Bean

Mực xào tứ quý (Cat Hai Island, Hai Phong) VND 290,000
Five Colour Stir-Fried Squid
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Mực một nắng nướng sốt ớt xiêm xanh (Phu Yen Province) VND 370,000
Grilled Half Sun-Dried Calamari with Green Chilli

Tôm sú hấp dừa (Mekong Delta) VND 400,000  
Steamed Tiger Prawns in Coconut

Tôm sú rim tiêu (Ha Noi) VND 210,000
Stewed Prawns with Pepper 

Cá bớp kho tộ (Hai Phong) VND 300,000
Caramel Cobia in Clay Pot

Cá chình nấu chuối đậu (Ha Noi) VND 440,000  
Braised Lamprey with Green Banana and Tofu

THỊT/MEAT 

Gà xào hạt điều (Binh Phuoc, Quang Ngai) VND 210,000
Stir-Fried Chicken with Cashew Nuts

Gà nướng ống tre (Sa Pa) VND 400,000
Grilled Chicken in Bamboo

Lợn kho nước dừa (Mekong Delta) VND 200,000  
Caramel Pork Belly in Clay Pot

Sườn chìa nướng ngũ vị (Hue) VND 250,000
Grilled Spicy Pork Spare Ribs 

Phá lấu vịt (Ho Chi Minh) VND 270,000  
Braised Duck in Coconut Juice and Chinese Herbs

Cà ri lưỡi bò (Quang Nam Province) VND 310,000
Cow Tongue Curry 

Bò nướng Nam Phương (Phu Quoc) VND 400,000
Asian-Style Grilled Rib Eye Beef
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MỲ, PHỞ VIỆT NAM/ VIETNAMESE TRADITIONAL NOODLES

Mỳ xào VND 270,000
Wok-Fried Noodles 
(Choose vegetables with seafood, pork, chicken or beef and your style of noodles)

Hội An Cao Lầu (Hoi An) VND 150,000
Hoi An Special Noodles

Bánh Đa Cua (Hai Phong) VND 150,000   
Hai Phong Crab Noodle Soup

Phở Bò/Gà (Nam Dinh) VND 150,000
Vietnamese Phở with Chicken or Beef

THUẦN CHAY/ VEGETARIAN

Rau muống xào tỏi (Ha Noi) VND 110,000  
Stir-Fried Water Spinach with Garlic

Cà tím kho tộ (Mekong Delta) VND 120,000
Eggplant in Clay Pot with Mushrooms

Lơ xanh xào nấm Hương (Lang Son, Cao Bang) VND 120,000
Wok-Fried Broccoli with Shiitake Mushrooms

Cà ri chay (Hue) VND 210,000  
Vegetarian Curry

CANH/BROTH

Canh chua ngao (Hai Phong) VND 170,000  
Sweet and Sour Clam Soup

Canh cải chíp bò băm (Da Lat) VND 140,000
Bok Choy Soup with Minced Beef

Canh chua hải sản (Quang Ninh)  VND 170,000
Sweet and Sour Seafood Soup

Canh sườn lợn ngũ quả (Hai Phong) VND 140,000
Five Colour Pork Spare Rib Broth
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TRÁNG MIỆNG/DESSERTS

Bánh chuối chiên ăn kèm kem vani (Da Nang) VND 140,000
Banana Fritters and Vanilla Ice Cream

Bánh mềm vị lá dứa (Da Lat) VND 150,000
Pandan Crème Brulée

Bánh mềm phô mai kiểu Việt Nam (Ba Na Hills, Da Nang) VND 140,000  
Vietnamese-Style Tiramisu 

Dứa vị ca-ra-men ăn kèm kem va-ni (Da Nang) VND 130,000  
Marinated Caramel Pineapple with Vanilla Ice Cream 

Trái cây theo mùa (Mekong Delta) VND 120,000
Tropical Fresh Fruit


