
Hoi An
هوي آن



Tôm Chiên Giòn

Nem Häi Sän Chiên Giòn

  Prices are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge and 5% VAT
)VAT( هذه األسعار تشمل عىل %7 رسوم بلدية، %10 رسوم الخدمة و %5 رضيبة القيمة املضافة

 Prices are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge and 5% VAT
)VAT( هذه األسعار تشمل عىل %7 رسوم بلدية، %10 رسوم الخدمة و %5 رضيبة القيمة املضافة

   (n) contains nuts  (b) contains beef (v) vegetarian (s) signature  
( ) rooted in nature

 )م( يحتوي عىل مكرسات، )ج( يحتوي عىل لحم العجل، )ن( طبق نبايت، )ز( طبق مميز، 

( معد من النباتات املحلية (

   (n) contains nuts  (b) contains beef (v) vegetarian (s) signature  
( ) rooted in nature

 )م( يحتوي عىل مكرسات، )ج( يحتوي عىل لحم العجل، )ن( طبق نبايت، )ز( طبق مميز، 

( معد من النباتات املحلية (

Dhs
درهم

Appetisers
املقبالت

Appetisers
املقبالت

Dhs
درهم

Hoành Thánh Tôm Hùm

65Tôm Chiên Giòn
Crispy coconut prawns in a rice basket with tropical fruit salsa 

توم تشني جيون
روبيان مقرمش بجوز الهند يف سلة من األرز مع صلصة الفاكهة االستوائية

65Chä Cua (s)
Pan-seared crab cake with fresh garden greens and sriracha aioli

تشا كوا )ز(
 كعكة رسطان البحر املحمر مع سكالوب البحر، وبيوريه الكرفس، وصلصة

أيويل وتاباسكو

65Nem Häi Sän Chiên Giòn (s)
Crispy rolls with shrimp and shiitake mushrooms served with rice 

noodles, mint, coriander and fish sauce
نِم هاي سان تشني جيون )ز(

لفائف رسطان البحر األزرق املقرمش مع الروبيان، وفطر شيتايك، ونودلز األرز، والنعناع، 
والكزبرة وصلصة السمك

62V¸t Cu¯n Lá L¯t (s)
Grilled duck and foie gras sausage wrapped in betel leaves served 

with nß¾c chấm sauce 
فيت كون ال لوت )ز(

 بط مشوي مع سجق فوي غراس امللفوف بأوراق الفلفل، يقدم مع 
صلصلة السمك

65Hoành Thánh Tôm Hùm (s)
Boston lobster ravioli with shiitake mushrooms, dried scallop

crumbs, organic apple salad with a mango gastrique and  
coconut reduction

هوام ثان توم هوم )ز(
رافيويل الروبيان مع فطر شيتايك، وفطائر كرامبس سكالوب مجففة، وسلطة التفاح مع 

عصارة، كراميل املانجو وخالصة جوز الهند

58Bánh Xèo (s)                                                                                                                     
Rice flour pancake filled with shrimp, chicken and beansprouts with 

fresh herbs
بان سيو )ز(

فطرية بان كيك بدقيق األرز محشوة بالروبيان والدجاج والفول النابت مع األعشاب 
الطازجة

58Tôm Bao Xä •t (s)                                                                                      
Lemongrass and shrimp lollipop served with chilli and tamarind 

sauce 
توم باو زا أوت )ز(

عشبة الليمون وأعواد الروبيان، تُقّدم مع صلصة الفلفل والتمر الهندي

95Hoi An Tasting Platter (n)
Selection of the above appetisers

طبق التذوق من هوي آن )م(
تشكيلة من املقبالت الخاصة
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Dhs
درهم

Salad
السلطة

58Nµm Ðu Ðü (s)
Green papaya and grilled tiger prawns with fresh herbs and  

lime dressing
نوم دو دو )ز(

سلطة بابايا خرضاء و روبيان مشوي مع األعشاب الطازجة و الحامض   

60Nµm Bò Nß¾ng (n) (b)
Vietnamese beef salad with pineapple, cherry tomatoes, cilantro, 

mint and peanuts
نوم بو نوانغ )م( )ج(

سلطة لحم العجل الفيتنامي مع األناناس والطامطم الكرزية والكزبرة والنعناع والفول 
السوداين

62Nµm Cá Ng× (n)
Pan-seared yellowfin tuna served with seaweed salad and sesame 

and avocado dressing 
نوم كا نغو )م(

سمك التونا ذو الزعانف الصفراء، يُقّدم مع سلطة األعشاب البحرية والسمسم وصلصة 
األفوكادو

58Bún Tôm Nam Bµ (n)
Southern Vietnamese tiger prawn salad with rice noodles  

and beansprouts
بو توم نام بو )م(

سلطة روبيان النمر من منطقة جنوب الفيتنام مع نودلز األرز والفول النابت

Các LoÕi Ph∙ Vi®t Nam

Dhs
درهم

Soups
الشوربة

Các LoÕi Ph∙ Vi®t Nam
Traditional Vietnamese soup with herbs,  

chilli and leaf vegetables
كاك لواي فو فيت نام

شوربة فيتنامية تقليدية مع األعشاب، والفلفل الحار و األوراق الخرضاء

Choice of:
اختيار من:

Angus beef tenderloin (b)
لحم خارصة عجل أنغوس )ج(

Corn-fed chicken
دجاج عضوي

Tiger prawns
قريدس النمر

Wagyu beef striploin MB7 (b)                                  
رشيحة من لحم خارصة لحم واجيو )7 عروق( )ج(

Boston lobster                                                            
كركند بوسطن

130

120

150

190

230

65

60

75

95

115

LargeMedium
متوسطكبري
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Vi®t Nam Cà Ri
Vietnamese red curry with coconut milk, chilli and basil  

أطباق الكاري الفيتنامية
الكاري األحمر الفيتنامي املتبّل يف حليب جوز الهند مع الفلفل والريحان

Choice of:
اختيار من:

140Sea bass                                  
سمك القاروص

155Beef tenderloin (b)
لحم خارصة العجل )ج(

150King prawns                                                                                                                    
روبيان امللك

145French duck breast                                                                                                        
صدور البط الفرنيس

125Chicken                                             
الدجاج

155Mixed seafood
تشكيلة من املأكوالت البحرية

Dhs
درهم

Soups
الشوربة

Dhs
درهم

Vietnamese Curry
أطباق الكاري الفيتنامية

65Súp Häi Sän
Hot and sour soup with diver scallops, prawns, shimeji,  

galangal and kaffir lime
سوب هاي سان

 شوربة حارة وحامضة مع سكالوب البحر، والقريدس، والحبار، وسمك األسبور، 
وفطر شيميجي، وخولنجان، والليمون الكفري

50Súp Chay (v)
Vietnamese vegetable soup with tofu, coconut milk  

and chilli oil 
ساب تشاي )ن(

شوربة من الخضار الفيتنامية مع التوفو وحليب جوز الهند وزيت الفلفل

Súp Häi Sän
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Vietnamese Grilled Satay Skewers
أسياخ املشاوي عىل الطريقة الفيتنامية

Vietnamese Grilled Satay Skewers
أسياخ املشاوي عىل الطريقة الفيتنامية

60Mñc Nß¶ng                                                                                                                  
Cuttlefish marinated with garlic and ginger 

ماك نوانغ
الحبار املتبّل بالثوم والزنجبيل

58Gà Nß¶ng
Organic chicken marinated with galangal and kaffir lime leaf     

غا نوانغ
أسياخ الدجاج العضوي املتبّل بالخلنجان  وأوراق الليمون

95Bò Nhat Nß¶ng (b)
 Australian wagyu beef MB7 marinated with soy sauce 

بو نات نوانغ )ج(
قطعة من لحم عجل واجيو األسرتايل مكونة من 7 عروق ومتبلة بصلصة الصويا

65Tôm Nß¶ng
Tiger prawns marinated with lemongrass

توم نوانغ )م(
روبيان النمر املتبل بعشبة الليمون

85Cá Tuyªt Nß¶ng
Black cod fillet marinated with our signature sauce

كا تويت نوانغ
فيليه سمك القّد األسود، متبّلة مع صلصة املطعم املميزة

105Th§p C¦m Nß¶ng 
Mixed satay platter

ثاب كام نوانغ
تشكيلة من أطباق الساتيه

Served with
يقدم مع:

S¯t LÕc
Peanut sauce (n)

سوت الك
صلصة الفول السوداين )م(

S¯t Sambal
Sambal sauce 

سوت سامبال
صلصة السامبال الحار

S¯t •t Ng÷t
Sweet chilli sauce

سوت أوت نغوت
صلصة الفلفل الحلو
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Dhs
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Fresh Vietnamese Summer Rolls 
لفائف الخضار الفيتنامية الصيفية الطازجة

58Göi Cu¯n Ga
Corn-fed chicken  

غوي كوان غا
الدجاج املغّذى عىل الذرة

48Göi Cu¯n Rau (v)
Fresh vegetables     
غوي كوان راو )ن(

الخضار الطازجة

65Göi Cu¯n Tôm
 Tiger prawns 
غوي كوان توم

روبيان النمر

120Göi Qu¤n Tôm Hùm
Lobster and glass noodles

نودلز مع روبيان

50Göi Cu¯n Ð§u Voi Rau (v)
Tofu with snow beans 

غوي كوان داو فوي راو )ن(
توفو مع حبوب الفاصولياء

With your choice of :
تُقّدم حسب تفضيالتكم من:

Hoisin and peanut sauce
صلصة هويسن مع الفول 

السوداين

or أوVietnamese nß¾c  
chấm sauce

صلصة نوك تشام الفيتنامية

Dhs
درهم

Live Seafood 
املأكوالت البحرية الحية

Please allow 30 minutes to prepare
تحتاج 30 دقيقة للتحضري

285Cá Mú H¤p
Steamed grouper with ginger, shallots and lemongrass   

كل مو هاب 
سمك الهامور املطهو عىل البخار مع الزنجبيل والكراث عشب الليمون

285Cá Mú Bö Lo  
Oven-baked grouper with galangal chilli sambal sauce                                                                              

كا مو بو لو
سمك الهامور املطهو بالفرن مع  صلصة سامبال والخلنجان الحار

255Cua Chiên S¯t Töi ¾t 
Mangrove crab with chilli, spring onion and lemongrass 

كيوا تشن سوت توي أوت
رسطان املانغروف مع الفلفل الحار، والبصل األخرض، وعشب الليمون

255Cua S¯t Tiêu Ðen  
Mangrove crab with sweet Thai basil and  

black pepper sauce 
كوا سوت تيو دن

رسطان املانغروف مع الريحان التايلندي الحلو، وصلصة الفلفل األسود

325Tôm Hùm S¯t Me 
Canadian lobster with tamarind sauce 

توم هوم سوت مي 
روبيان مع صلصلة التمر الهندي

325Tôm Hùm Rang Muôí Tiêu 
Canadian lobster with five-spice and crispy garlic

توم هوم رانج موي تيو
روبيان متبل بخمس توابل مع الثوم املقرمش

Tôm Hùm Rang Muoi Tieu
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Main Courses
األطباق الرئيسية

Cá Tuyªt Nß¾ng

Cá Nß¾ng Lá Sen

Dhs
درهم

Seafood
املأكوالت البحرية

185Cá Tuyªt Nß¾ng 
Oven-baked black cod with miso, pomelo, crab salad and  

sakura cress
كا تويت نونج

 سمك القد األسود املشوي بالفرن مع ميسو، وبوميلو، وصلصة رسطان البحر 
وجرجري ياباين

140Cá Nß¾ng Lá Sen (s)
Oven-baked sea bream with kumquat compote and mixed herbs, 

served in a lotus leaf
كا نونج ال سني )ز(

رشائح األسبور املشوية بالفرن مع الخلنجان، والربتقال، والكزبرة، والنعناع، والريحان 
التايلندي

150Sò Ði®p Áp Chäo                                                                                                                        
Pan-seared sea scallops with mixed mushrooms, green asparagus 

and black beans
سو ديب آب تشاو

األسقلوب البحري املحّمر بالفرن مع أنواع مختلفة من الفطر، الهليون األخرض، 
الفاصولياء السوداء

165Cá Chiên Sa Lát Xoài (n) (s)
Spicy deep-fried whole sea bass with green mango salad and 

home-made seafood dressing 
كا تشني سا الت زاو )م( )ز(

سمكة قاروص كاملة متبّلة جيداً ومقلية تقدم مع سلطة املانجا الخرضاء وتتبيلة مثار 
البحر املبتكرة محلياً

Cá H°i Nß¾ng

Main Courses
األطباق الرئيسية

Tôm Rang B½ Töi

Dhs
درهم

Seafood
املأكوالت البحرية

145Cá H°i Nß¾ng 
Salmon infused with Vietnamese spices, sauteed green beans,  

carrots and hot and sour sauce
كا هوي نونج

 سلمون متبل بالتوابل الفيتنامية، والفاصولياء الخرضاء، وبوشون الجزر،
مع صلصلة الحارة والحامضة

145Tôm Rang B½ Töi (s)
Pan-fried king prawns with beansprouts and garlic beignets

توم رانج بو توي )ز(
روبيان النمر املقيل مع براعم الفاصوليا، والبصل األخرض وبينيت الثوم املقيل

145Tôm Nß¾ng Bän Gang (s)
Sizzling tiger prawns with dill, onion and lemongrass  

توم نوانغ بان غانغ )ز(
روبيان النمر املشّوح عىل النار مع الشبت والبصل وعشب الليمون
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Gà Xào Sä ´t

Main Courses
األطباق الرئيسية

Dhs
درهم

Earth
املأكوالت الربية

125Gà Xào Sä ´t (n)
Wok-fried chicken with mango, cucumber, cashews and sweet chilli sauce

جا خاو سا أوت )م(
دجاج مقيل عىل الووك مع املانجا، والخيار، و فستق الكاجو مع صلصة الفلفل الحلو

145Cæu Nß¾ng Ngû V¸
Five-spice Australian lamb chops with green beans, nectarine and 

plum sauce
كو نونج نجو يف

 قطع لحم ضأن أسرتايل متبلة بخمس توابل مع الفاصولياء الخرضاء، وصلصة
الخوخ والدراق

180Bò Nß¾ng Sä S¯t N¤m (b)
Grilled marinated Black Angus beef tenderloin with sweet 

potatoes, asparagus, black truffle sauce and foie gras mousse 
بو نون سا سوت نام )ع(

 لحم خارصة عجل أنغوس أسود مشوي مع البطاطس الحلوة و الهليون، 
وموس فوي غراس 

155Bò Xào Tiêu Ðen (b)
Seared Black Angus beef tenderloin with onions, capsicum, 

watercress and black pepper sauce
بو خاو تيو دن )ع(

لحم خارصة عجل أنغوس أسود محمر مع الفطر، والكراس، والفلفل، والجرجري، وصلصة 
الفلفل األسود

Bò Nß¾ng Sä S¯t N¤m

Main Courses
األطباق الرئيسية

Dhs
درهم

Earth
املأكوالت الربية

125Gà Nß¾ng Lá Chanh                                                                                                                         
Grilled marinated five-spice baby chicken with sautéed vegetables 

and lime sauce
غا نوانغ ال تشان

دجاج مشوي و متبل بالتوابل الخمسة مع الخضار و الحامض

225Bò Nhat Hom (b)                                                                                                                    
Chargrilled wagyu striploin MB7 served with our signature sauce 

and sautéed broccoli 
بو نهات هوم )ج(

لحم واغيو )م. ب7 ( مقدمة مع الصلصة املميزة ورشائح الربوكويل

Bò Xào Tiêu Ðen
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Dhs
درهم

Fried Rice and Noodles
األرز املقيل و النودلز

48C½m Rang Hµi An 
Organic chicken and shrimp fried rice wrapped in lotus leaf

كوم رانج هوي آن 
دجاج عضوي وأرز مقيل وجمربي ملفوفة بأوراق اللوتس

48C½m Rang DÑa 
Fried rice with pineapple and diver scallops   

كوم رانغ دوا
األرز املقيل مع األناناس واسقالوب دايفر

46Ph∙ Xào Gà   
Wok-fried rice noodles with corn-fed chicken, onion, basil  

and beansprouts                                                                              
فو زاو غا

نودلز األرز املقلية مع الدجاج املغّذى بالذرة، إضافة إىل البصل والريحان وبراعم 
البقوليات

58MÏ Xào Hài Sän   
Sautéed egg noodles with mixed seafood, vegetables, mushrooms 

and oyster sauce                                                                              
مي زاو هاي سان

نودلز البيض املقيل مع تشكيلة من املأكوالت البحرية والخضار والفطر وصلصة املحار

Dhs
درهم

Vegetarian Menu
األطباق النباتية

72Cà Tím Kho Tµ
Clay pot of eggplant with tofu, wild mushrooms, mint  

and coriander  
كا تيم خو تو

طبق من الباذنجان مع التوفو، والفطر الربي، والنعناع والكزبرة

48Rau Xào Th§p C¦m ( )
Sautéed mixed green vegetables with yellow bean paste

) راو خاو ثاب كام )
خرضوات مشكلة مقلية سوتيه مع معجون الفاصولياء الصفراء

42C½m Rang Rau ( ) 
Fried rice with sweet corn, pickled cucumber slaw, carrots 

and beansprouts
 ) كوم رانج راو )

أرز مقيل مع ذرة حلوة، ومخلل الخيار، والجزر، وبراعم الفاصولياء

45Rau Mu¯ng Xào Töi (n) (v)
Sautéed morning glory with garlic, chilli and soy sauce 

راو موانغ زاو توي )م( )ن(
زهرة نجمة الصبح املقلية مع الثوم والفلفل وصلصة الصويا



  Prices are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge and 5% VAT
)VAT( هذه األسعار تشمل عىل %7 رسوم بلدية، %10 رسوم الخدمة و %5 رضيبة القيمة املضافة

 Prices are inclusive of 7% municipality fee,10% service charge and 5% VAT
)VAT( هذه األسعار تشمل عىل %7 رسوم بلدية، %10 رسوم الخدمة و %5 رضيبة القيمة املضافة

   (n) contains nuts  (b) contains beef (v) vegetarian (s) signature  
( ) rooted in nature

 )م( يحتوي عىل مكرسات، )ج( يحتوي عىل لحم العجل، )ن( طبق نبايت، )ز( طبق مميز، 

( معد من النباتات املحلية (

   (n) contains nuts  (b) contains beef (v) vegetarian (s) signature  
( ) rooted in nature

 )م( يحتوي عىل مكرسات، )ج( يحتوي عىل لحم العجل، )ن( طبق نبايت، )ز( طبق مميز، 

( معد من النباتات املحلية (

Seafood Tower
برج املأكوالت البحرية

Feast on fresh seafood sourced daily by our chefs at the local 
fish market, where each item is hand-picked with a focus on 

taste and the highest quality 
تلذذ بأشهى املأكوالت البحرية الطازجة من سوق السمك املحيل، والتي تم اختيارها 

يدويا وبعناية مع التأكيد عىل املذاق والجودة العالية

Live Canadian lobster 800gm
Live mangrove crab 800gm

King prawns 350gm
الروبيان الكندي الحي 800 غرام

رسطان الوحل الحي 800 غرام
روبيان مليك 350 غرام

Dhs
درهم

650 per tower لكل برج 

Kem Soai Nuoc Cot Dua

King crab leg
أرجل رسطان البحر املليك

Fine de Claire oysters
محار صديف كبري

Mussels
بلح البحر

Razor clams
محار املوس

Crab salad
سلطة رسطان البحر

 
Condiments

التوابل

Homemade fish sauce
Sriracha mayonnaise 

Salt and pepper with lime and chilli sauce
Garlic ginger soya sauce

صلصة السمك محرضة عىل الطريقة املنزلية
صلصلة املايونيز 

صلصة الفلفل الحار مع امللح والليمون والفلفل
صلصة الصويا والثوم والزنجبيل

Dhs
درهم

Desserts
الحلويات

39Kem Soai Nuoc Cot Dua (n)
Chilled mango soup with coconut milk and coconut ice cream

كيم سواي نواك كوت دوا )م(
بانا كوتا جوز الهند مع شوربة املانجو املثلجة وأيس كريم جوز الهند

39Chè chu¯i và chu¯i chiên (n)   
Deep-fried banana served with honey, sago pearls, coconut milk 

and pandan ice cream    
تيش تشوي فا تشوي شني )م(

موز مقيل بشكل جيد، يُقّدم مع العسل وحبوب الساغو اللؤلؤية وحليب جوز الهند 
وآيس كريم باندان

39X¯p d×a v¾i sô cô la (n)     
Coconut espuma served with passionfruit ice cream, salted 

chocolate crumble and dragon fruit salad                                                                              
زوب دوا فوي سو كو ال )م(

رغوة جوز الهند، تُقّدم مع آيس كريم باشن فروت وقطع الشوكوالته اململّحة 
واملقرمشة، وسلطة فاكهة التنني.

38Kem chien (n)     
Deep-fried coconut ice cream with warm Valrhona  

chocolate sauce                                                                                       
كيم تشني )م(

آيس كريم جوز الهند مقيّل جيداً مع صلصة شوكوالته فالرهونا الدافئة

38Xôi xoài c¯t d×a (n)
Mango sticky rice with coconut milk                                                                                       

زوي زواي كوت دوا )م(
حلوى األرز مع املانجا وحليب جوز الهند




