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BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

SON TRA RESTAURANT
MENU



Nem hải sản/Seafood spring roll 180.000 VND
Seafood, capsicum, cucumber, mayonnaise
Hải sản, ớt chuông, dưa leo, sốt mayonnaise

Nem Cua Bể/Deep-fried of Crab spring roll in Ha Noi Style 144.000 VND
With pork, Crab, Taro, Carrot, Ear mushroom, Rice noodle, Vegetable and dipping sauce
Thịt heo, Cua thịt, Khoai môn, Củ đậu, Cà rốt, Nấm mèo, Bún gạo, rau sống, sốt chua ngọt

Thịt rang cháy cạnh/Pan-Fried Pork Belly Spring Onion 144.000 VND
Pork belly, shallot, chili and caramel sauce
Thịt heo ba chỉ, hành tím, ớt, sốt caramen

Cá Thu sốt cà chua/King Mackerel Steak with Tomato Sauce 192.000 VND
Fillet of Mackerel, tomato, shallot, fish sauce and green onion
Cá Thu phi lê, cà chua, hành tím, hành lá.

Gà Nướng/Hấp lá chanh/Grilled or Steamed chicken with lime leaves 192.000 VND
Vietnamese chicken, lemongrass and lime leaves
Gà Ta, cây sả tươi, lá chanh tươi

Tôm rang muối/Roasted shrimp with lemongrass in salty style 180.000 VND
Roasted salt, shrimp, lemongrass
Muối rang, tôm thẻ, sả cây

Canh cải nấu tôm/Chinese cabbage soup with shrimp 180.000 VND

Rau cải xanh, tôm thẻ
Chinese cabbage, Shrimp

Gà Kiến rang muối/Roasted chicken with lemongrass in salty style 192.000 VND

Muối rang, thịt gà, sả cây
Roasted salt, chicken, lemongrass

Bò xào hành tây ớt chuông/Stir-fried beef and onion, capsicum 144.000 VND

Thịt bò, hành tây, ớt chuông, hành lá
Beef, onion, capsicum, green onion

Rau muống luộc/xào tỏi/Stir fried or Steamed of morning glory with garlic 120.000 VND
Morning glory, garlic, oyster sauce
Rau muống, tỏi, dầu hào

Trứng Ðúc Thịt/Fried Egg with minced pork 120.000 VND
Chicken Egg, minced pork, shallot and green onion
Thịt heo bằm, trứng gà, hành tím và hành lá

TINH HOA ĐẤT VIỆT/VIETNAMESE CORNER
HƯƠNG VỊ MIỀN BẮC/TASTE OF NORTHERN VIETNAM 

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

HƯƠNG VỊ MIỀN TRUNG/TASTE OF CENTRAL VIETNAM 

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ



Sườn heo ram mặn/Caramelized pork rib with fish sauce 180.000 VND
Caramel, pork rib, fish sauce, shallot, green onion
Đường thắng, sườn heo, nước mắm, hành tím, hành lá.

Nấm thập cẩm xào/Stir-fried mushroom with oyster sauce 120.000 VND
Mushroom, garlic, oyster sauce
Nấm, tỏi, dầu hào 

Canh chua cá/Hot and sour fish soup 180.000 VND
Fish, tomato, pineapple, chili, onion and herb
Cá, cà chua, thơm, ớt sừng, hành tây, rau mùi

Gỏi hoa chuối/Banana blossom and green mango salad 144.000 VND
Banana blossom, green mango, pork, shrimps, peanuts and fresh local herbs
Búp chuối, xoài xanh, thịt heo, tôm, đậu phộng, các loại rau mùi, sốt chua ngọt

Gỏi bưởi thịt cua đặc biệt/Pomelo and Crab Special Salad 180.000 VND
Pomelo, Crab, onion, carrot, coconut dry, local herbs, sweet & sour sauce
Bưởi. cua thịt, cà rốt, dừa khô, quả tắc, rau thơm các loại, sốt chua ngọt

Cải thìa xào nấm/Stir-fried Bokchoy and mushroom with oyster sauce 120.000 VND
Bokchoy, mushroom, garlic, oyster sauce
Cải thìa, nấm, tỏi, dầu hào

Mực xào sốt chua ngọt/Stir-fried squid with vegetables in sweet and sour flavor 180.000 VND

Mực ống, hành tây, ớt chuông, hành lá, sốt chua ngọt
Squid, onion, capsicum, green onion, sweet and sour saucet

Ngũ quả chấm kho quẹt/Boiled Vegetables 120.000 VND

Bí đao, đậu bắp, cà rốt, bông cải xanh, bông cải trắng và sốt kho quẹt
Winter melon, okra, carrot, broccoli, cauliflower and special caramelized fish sauce

Cá bớp kho tộ/Cobia fish with Clay Pot 192.000 VND

Đường thắng, cá bớp 
le, hành tím, ớt, gừng
Caramel sauce, cobia fish file, shallot, chili, ginger

Thịt heo kho tộ/Caramelized pork belly with Clay pot 144.000 VND
Caramel, pork belly, fish sauce, shallot, green onion
Đường thắng, thịt ba chỉ, nước mắm, hành tím, hành lá.

Gà xào hạt điều/Stir-fried Chicken with cashew 144.000 VND
Chicken, cashewnut, capsicum, onion, local herb
Thịt gà, hạt điều, ớt chuông, hành tây, rau mùi

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

HƯƠNG VỊ MIỀN NAM/TASTE OF SOUTHERN VIETNAM

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ



Canh khổ qua nhồi thịt/Stuffed Bitter Melon Soup 180.000 VND
Bitter melon, minced pork, mushroom, coriander, green onion
Thịt heo bằm, khổ qua, nấm mèo, ngò rí, hành lá

Cơm trắng 18.000 VND
Steamed rice

Rau củ muối chua/Pickle 45.000 VND
Mixed vegetable pickle

Cà Pháo 30.000 VND
Salty Thai Eggplant

Khai vị HADANA/HADANA’s style starter 180.000 VND
Fresh roll, crispy of spring roll, grilled Vietnamese beef wrapped in grape leaves with peanut and sweet & sour sauce
Cuốn tươi, ram chiên tôm thịt, bò nướng lá lốt ăn kèm với sốt đậu phụng & sốt chua ngọt

Gỏi bò kiểu Thái/Beef salad in Thai style 180.000 VND
Onion, shallot, mint, beef, peanut, local herbs
Hành tây, hành tím, lá bạc hà, thịt bò, đậu phộng, rau mùi, ớt hiểm.

Bún bò Huế/Beef noodle Hue Style 120.000 VND
Noodle with beef, basil, fresh chili, lime, onion, lemongrass and vegetables & herbs
Bún tươi, thịt bò, rau mùi, ớt xanh, chanh, sả cây, rau sống

Mì Quảng Gà/Vietnamese “Quang Noodle” with Chicken 120.000 VND

Mì quảng, thịt gà, bánh tráng mè, đậu phụng, các loại xà lách và hành lá
“Quang noodle” with chicken, sesame cracker, peanut, local mixed lettuce and spring onion

Bún chả Hà Nội/Ha Noi style grilled pork noodle 120.000 VND

Bún tươi, thịt nướng, rau mùi. rau sống, nước mắm chua ngọt
Noodle with grilled pork, basil, fresh chili, sweet &sour sauce, vegetables and herbs

Phở gà hoặc bò/Chicken or beef “PHO” 120.000 VND

Phở gà hoặc bò dùng kèm ngò gai, rau quế, ớt sừng, giá đỗ, hành lá, chanh
Noodle with Chicken or beef with mixed vegetable & herbs for side dish

Súp tôm kiểu Thái/Tom Yum Goong Soup 132.000 VND
With prawn, button mushroom, galangal, Tom Yum paste, tomato, lemongrass, basil leave
Tôm, nấm, riềng, sốt Tom Yum, cà chua , sả cây, lá quế

Gỏi Cuốn tươi/Vietnamese Fresh Spring Roll 120.000 VND
Pork, prawn, lettuce, mint, coriander, basil, rice noodle, sweet and sour sauce
Thịt heo, tôm, xà lách, rau hung, rau quế, ngò, bún, ăn kèm với nước mắm chua ngọt

ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ/ASIAN STREET FOOD CORNER

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

KHAI VỊ/APPERTIZER

MÓN NƯỚC & SÚP/SOUP & NOODLE

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ



Cơm chiên dương châu/Cantonese fried rice 138.000 VND
Rice, sausage, vegetable, chine sausage, egg
Cơm, xúc xích, rau củ, lạt xưởng, trứng

Cơm chiên hải sản/Seafood fried rice 138.000 VND
Rice, seafood, vegetable, egg
Cơm, hải sản, rau củ, trứng

Cơm chiên trứng/Egg fried rice 120.000 VND
Rice, egg, green onion
Cơm, trứng gà, hành lá

Phở xào kiểu thái/Pad Thai 144.000 VND

Phở, tôm thẻ, mực ống, trứng gà, hành tím, lá hẹ, đậu phụ và sốt me
Rice noodle pad, shrimp, squid, egg, shallot, carot, chives, tofu and tamarind sauce

Mỳ xào kiểu Indonesia/Mee goring Noodle 144.000 VND
Mee, shrimp, squid, egg, shallot, carot, chives, capsicum and samba chili sauce
Mỳ, tôm thẻ, mực ống, trứng gà, hành tím, lá hẹ, ớt chuông và sốt samba

Cơm chiên rau củ/Vegetable fried rice 120.000 VND
Rice, vegetable, egg
Cơm, rau củ,trứng

Cơm Gà Hội An/Hoi An Chicken rice 144.000 VND
Rice, chicken, local herbs, onion
Cơm, thịt gà, rau răm, hành tây

Cơm Gà Quay/Roasted Chicken Rice 144.000 VND
Rice, chicken, tomato, cucumber, salad
Cơm, thịt gà quay, cà chua, dưa leo, rau xà lách

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

CÁC MÓN CƠM & MỲ/RICE & NOODLE

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ



Xa lát đặc biệt của HADANA/HADANA special salad 144.000 VND
Mix salad, bacon, parmesan cheese, ham, Italian dressing
Xà lách, thịt xong khói, phô mai bột, thịt nguội dùng kèm sốt hành kiểu ý

Xa lát Cá Ngừ/Tuna salad 144.000 VND
With mixed lettuce, tuna, mayonnaise, black olive, onion and boiling egg
Xà lách các loại, cá ngừ, sốt mayonnaise, ô liu đen, hành tây, trứng

Ức gà áp chảo dùng kèm sốt nhật bản/Grilled Chicken with Japanese sauce 240.000 VND
Grilled of chicken’s breast, serving with steamed vegetable and teriyaki sauce
Ức gà béo ngậy nướng phục vụ kèm rau củ luộc, sốt nhật bản: Teriyaki

Thăn nội bò Úc nướng/Australian tenderloin with red wine sauce 540.000 VND

Thăn nội bò Úc nướng, dùng kèm sốt rượu vang đỏ, rau củ xào bơ tỏi và khoai tây nghiền
With red wine sauce, garlic butter vegetable, cheese mash potato 

Cá Hồi Na Uy áp chảo/Norwegian Salmon with creamy lemon sauce 384.000 VND

Cá hồi Na Uy áp chảo dùng kèm măng tây, khoai tây nghiên và sốt kem
Norwegian Salmon fillet with asparagus, potato mash and cream sauce

Ðầu thăn ngoại bò Úc nướng/Australian Rib Eye Steak in three sauce 480.000 VND

Đâu thăn ngoại bò Úc nướng, phục vụ kèm salát tổng hợp, khoai tây chiên và 03 loại sốt
Serving with three sauce, house triple fried fries 

Thăn Cá Chẽm áp chảo dùng kèm sốt dấm đen/Steak of Seabass 276.000 VND
Grilled of Seabass Fillet with Caper butter sauce and steamed bokchoy, steamed rice
Thăn cá chẽm nướng dùng kèm cải thìa hấp, cơm trắng và sốt dấm đen

Xa lát Tôm cocktail/Prawn cocktail salad 120.000 VND
Prawn, avocado, capsicum, cucumber, mix salad and Cocktail sauce
Tôm, quả bơ, ớt chuông, dưa leo, xà lách dùng kèm với sốt cocktail

ẨM THỰC PHƯƠNG TÂY/WESTERN CORNER

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

KHAI VỊ/APPERTIZER

MÓN CHÍNH/MAIN COURSE

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ



Súp kem nấm/Premium Creamy mushroom soup 132.000 VND
Whipping cream, butter, onion, cheese bread, mushroom
Kem béo, nấm, bơ, hành tây, bánh mì pho mai 

Súp kem bí đỏ/Premium Creamy roasted pumpkin soup 132.000 VND
Pumpkin, ginger, onion, butter and whipping cream, serving with garlic bread
Bí đỏ, gừng, hành tây, bơ dùng kèm bánh mì tỏi

Mì spaghetti với sốt bò hầm/Italian Spaghetti bolognaise 144.000 VND

Mì ý, thịt bò hầm,sốt cà chua, pho mai bột
Spaghetti, beef, tomato sauce, parmesan cheese

Mì spaghetti với sốt cà chua kiểu Ý/Italian Spaghetti napolitan 144.000 VND

Mì ý, sốt cà chua, xúc xích, ớt chuông, pho mai bột
Spaghetti, tomato sauce, sausage, capsicum, parmesan cheese

Mì spaghetti với thịt xông khói/Italian Spaghetti Carbonara 144.000 VND
Spaghetti, bacon, cream, white wine, egg yolk, parmesan cheese
Mì ý, thịt heo xung khói, kem béo, rượu trắng, trứng gà, phô mai bột

Mỳ ống với thịt xông khói/Italian Penne Carbonara 144.000 VND
Penne, bacon, cream, white wine, egg yolk, parmesan cheese
Mì ống, thịt heo xung khói, kem béo, rượu trắng, trứng gà, pho mai bột

Súp kem cà chua/Premium Creamy tomato soup 132.000 VND
Whipping cream, butter, onion, cheese bread, tomato
Kem béo, nấm, bơ, hành tây, bánh mì pho mai, cà chua

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

SÚP VÀ MỲ Ý/SOUP & SPAGHETTI

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ



Pizza cá ngừ/Tuna Pizza 216.000 VND
With onion, bell pepper, black olive, tomato sauce, mozzarella cheese
Bánh pizza cá ngừ với hành tây, ớt dalat, hat olive đen, sốt cà chua, pho mai

Pizza rau củ/Vegetarian Pizza 180.000 VND
With capsicum, onion, mushroom, pineapple, oregano herb, tomato sauce, mozzarella cheeset
Bánh pizza chay với ớt chuông, hành tây, nấm, thơm, rau mùi, sốt cà chua, và pho mai

Seafood Pizza (Pizza hải sản) 264.000 VND

Mì ý, thịt bò hầm,sốt cà chua, pho mai bột
Seafood, fresh tomato, pineapple, tomato sauce, mozzarella cheese, oregano

Chè hạt sen long nhãn/Lotus seed and Longan sweet soup 90.000 VND

Hạt sen, long nhãn, nước đường
Lotus seed, Longan, sugarcane 

Trái cây tổng hợp/Slice Tropical Fresh Fruits 90.000 VND
Trái cây các loại

Bánh Panna Cotta Ý vị Xoài/Panna Cotta Mango 90.000 VND

Kem đốt với xoài và sữa
Burned ice cream with mango and milk

Bánh Panna Cotta Ý vị Chanh Dây/Panna Cotta Passion Fruit 90.000 VND

Kem đốt với chanh dây và sữa
Burned ice cream with passion and milk

Bánh Panna Cotta Ý vị Dâu/Panna Cotta Strawberry 90.000 VND

Kem đốt với Dâu tây và sữa
Burned ice cream with strawberry and milk

Pizza kiểu Hawaii/Hawaii Pizza 180.000 VND
Ham, fresh tomato, pineapple, tomato sauce, mozzarella cheese, oregano
Bánh pizza kiểu Hawaii với thịt nguội, thơm, sốt cà chua, pho mai, rau mùi

Pizza kiểu margarita/Margarita pizza 150.000 VND
Mozzarella cheese, sundried tomato, fresh tomato, basil and tomato sauce
Bánh pizza kiểu margarita với pho mai, cà chua khô, cà chua tươi, rau quế, sốt cà chua

Pizza nữ hoàng/Queen pizza 180.000 VND
Shrimp, bean sprout, chili powder, cheese
Bánh pizza với nấm, thịt nguội, pho mai

BOUTIQUE HOTEL
Stay boutique, Feel unique

PIZZA

MÓN TRÁNG MIỆNG/DESSERT

Price are inclusive 10% VAT & 5% SVC
Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và 5% Phí phục vụ
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