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Luke Donald, the former World No. 1
Widely regarded as one of the game’s true gentlemen, Luke Donald ascended to No.1 in the
World Rankings for 56 weeks in 2011 and 2012 making history by becoming the first player ever to
finish No.1 on both the PGA Tour and European Tour money lists in the same season, resulting in
Player of the Year honors on both tours.
Ba Na Hills is Luke Donald’s first design project.
“To be able to work on my first ever golf course design at Ba Na Hills
is a tremendous opportunity. We have a great site with good
elevation change and
incredible existing
natural features
including large
trees, streams and
mountain
backdrops.”

Spice

Vegetarian

Chef’s Favorites

All prices are in VND and inclusive of 10% VAT and 5% service charge

B R E AK FAST
EGGS BENEDICT

CHICKEN &
PANCAKE SLIDERS
BÁNH CREPE GÀ

TRỨNG CHẦN
KIỂU MỸ

250,000

250,000

Two house-made
Belgian pancake sliders,
crispy chicken tenders,
maple syrup & jalapeño
gravy

Poached egg, hollandaise
sauce, bacon, toasted
English muffin & savory
house potatoes
Trứng chần, bánh mì
muffin, thịt nguội,
sốt hollandaise và
khoai tây mặn

Bánh kếp, ức gà chiên
giòn với sốt siro cay

SMOKED SALMON
POTATO ROSTI
STACK
BÁNH XẾP CÁ HỒI
XÔNG KHÓI

250,000
Crispy potato rosti,
smoked salmon,
poached eggs &
sour cream
Trứng chần, cá hồi
xông khói, bánh khoai
tây và kem chua

BREAKFAST
BURRITO
ĐIỂM TÂM VỚI BÁNH
CUỘN NAM MỸ

250,000
Fresh scrambled eggs,
bacon, chorizo sausage
& grilled cheddar,
jalapeño cream
Trứng khuấy, ba rọi,
xúc xích Đức,
phô mai nướng và
sốt kem cay Mexico

CONTINENTAL BREAKFAST
ĐIỂM TÂM KIỂU CHÂU ÂU

250,000
Two eggs any style with grilled tomato, beef
sausage, bacon, baked bean, potato rosti &
sautéed mushrooms
Trứng tùy chọn kiểu nấu, cà chua nướng, xúc xích,
ba rọi, bánh khoai tây và nấm rừng

GOO D M O RN I NG VI ET NAM
CAO LAU NOODLE / CAO LẦU

230,000
Traditional Hoi An noodles served with
pork char siu & assorted vegetable
Mỳ Hội An ăn kèm với rau thơm và thịt heo xíu

QUẢNG RICE NOODLE / MỲ QUẢNG

230,000
Da Nang noodles, sauté shrimp, pork,
rice crackers, peanuts & herbs
Nhân tôm, thịt dùng kèm bánh tráng,
đậu phộng và rau sống

VIETNAMESE PHO / PHỞ

250,000
Aromatic broth, fresh herbs, bean sprouts,
rice noodles, beef or chicken
Nước xương hầm, rau và giá đỗ, bánh phở,
thịt bò hoặc thịt gà

HUẾ NOODLE SOUP / BÚN BÒ HUẾ

250,000
Traditional broth, minced beef,
fresh Hue rice noodle & local herbs
Nước lèo kiểu Huế, chả bò, bún tươi và
rau mùi thơm
TRADITIONAL RICE CAKE / BÁNH CUỐN

230,000
Vietnamese steamed rice rolls, pork sausage,
spice carrot pickle & sweet and spicy dipping sauce
Bánh cuốn, chả quế, rau củ dầm chua
và nước mắm chua ngọt

S I DES
BACON
THỊT HEO XÔNG KHÓI

50,000
Crispy fried bacon strips
Những thanh thịt heo xông khói chiên giòn tan

POTATO ROSTI
BÁNH KHOAI TÂY

50,000
Golden pan fried to perfection Potato Rosti
Bánh khoai tây chiên bằng chảo vàng ươm đến
độ hoàn hảo

TOAST
BÁNH MÌ NƯỚNG

50,000
Add toast with jam and butter to your
morning breakfast
Thêm bánh mì nướng cùng mứt và bơ cho buổi
sáng của bạn

SAUSAGE
XÚC XÍCH

50,000
Chicken or pork breakfast sausages
Lựa chọn xúc xích gà hoặc heo cho bữa sáng

START ER S
SALMON CAKES
BÁNH CÁ HỒI

230,000
Pan fried salmon cake, lime, dill, fennel salad
& homemade dijon mayonnaise
Chả cá hồi hương thảo tây áp chảo bơ chanh
dùng kèm salad thì là và sốt mù tạt Pháp

RICE PAPER ROLL
GỎI CUỐN CÁ NGỪ TƯƠI SỐNG

220,000
Mix garden herbs, vegetable, pickles, fresh ocean
tuna, wasabi & Japanese Kikkoman
Rau vườn, củ quả giầm chua, cá ngừ tươi sống
dùng kèm nước chấm mù tạt

SALT AND PEPPER SQUID
MỰC RANG TIÊU

230,000
Caught in the bay of the Han River with a lime &
sweet chilli sauce
Mực giòn dùng kèm chanh và nước tương ớt
xí muội

HUẾ MINCED PORK SKEWER
NEM LỤI

220,000
Grilled ground pork on lemongrass skewer,
traditional dips, herbs & rice paper wrapper
Chả heo nướng vị, rau vườn, bánh đa tươi và
nước sốt chua ngọt

START ER S
ANTIPASTO PLATTER / THỊT NGUỘI

230,000
Prosciutto, slices ham, beef jerky, salami,
Kalamata olives & grissini bread sticks
Heo, bò xông khói, xúc xích khô, bò tẩm tiêu, oliu
và bánh mì mặn

BETEL WRAPPED BEEF / BÒ CUỘN LÁ LỐT

220,000
Minced beef wrapped in betel leaves, garden herb
salad, pickle & peanut sauce
Bò nướng lá lốt, dùng kèm bánh tráng cuộn
rau vườn và sốt đậu

VIETNAMESE SPRING ROLL TRIO
GỎI CUỐN BA VỊ

210,000
Combination of fresh and crispy fried spring rolls
Gỏi cuốn tôm, chả giò thịt băm, chả giò rau củ

JAPANESE TEMPURA / CHIÊN BỘT KIỂU NHẬT

210,000
Da Nang prawns, vegetables, Kikkoman dipping
sauce & Ponzu dressing
Tôm và rau củ chiên giòn dùng kèm nước sốt chanh
ponzu Nhật Bản

SATAY SKEWERS / THỊT XIÊN NƯỚNG

230,000
Beef or chicken satay with peanut coconut
dipping sauce
Bò, gà tẩm vị xiên nướng dùng kèm sốt dừa
đậu phộng

SAL AD
THAI BEEF SALAD / NỘM BÒ THÁI LAN

210,000
Grilled beef, coriander, cucumber, cherry tomato,
green mango & tamarind chili dressing
Bò nướng, ngò, dưa leo, cà chua bi,
nước mắm chua ngọt
AVOCADO AND MANGO SALAD
XÀ LÁCH BƠ XOÀI

210,000
Soft shell crab, avocado, ripe mango, tomato and
chili & lime dressing
Cua lột chiên giòn, bơ chín, xoài ngọt, cà chua và
nước sốt chanh cay
HEARTS OF ROMAINE / XÀ LÁCH KIỂU Ý

200,000
Croutons, crispy pancetta, “Bourdain” parmesan
dressing, choice of chicken or prawn
Bánh mì giòn, ba chỉ xông khói, nước sốt phô mai
cá cơm theo phong cách Bourdain với gà hoặc tôm
GRILLED SEAFOOD SALAD
XÀ LÁCH HẢI SẢN

210,000
Scallops, squid, prawn, chard corn, pomelo &
orange mustard dressing
Sò điệp, mực, tôm nướng, bắp non, bưởi hồng và
sốt cam mù tạt

BA NA HILLS SALAD / BÀ NÀ XÀ LÁCH

200,000
Roasted chicken, bacon, cherry tomato, corn,
Spanish onion, beetroot & shredded carrot
Gà quay, ba chỉ, bắp non, hành tây tím, củ dền
và cà rốt thái sợi

SOUPS
GREEN PEA SOUP
SÚP ĐẬU

230,000
Crispy smoked ham, poached egg, mint sour cream
& grilled cheese croutons
Heo xông khói, trứng chần, kem chua và bánh mì
phô mai nướng

THÁI CHICKEN AND CORN CHOWDER
SÚP BẮP GÀ KIỂU THÁI

230,000
Lemongrass infused chicken soup, coconut milk,
sundried tomato, corn kernels & coriander
Gà hương sả, sữa dừa, cà chua khô, bắp và
rau mùi

HAN RIVER HOT & SOUR FISH SOUP
CANH CHUA CÁ MÚ

220,000
Tomato, pineapple, grouper, chili, tamarind, bean
sprouts & local herbs
Cà chua, thơm, cá mú, khế, me dầm, giá đỗ và rau ngố

KO R E AN CO R N ER
BULGOGI 불고기
BÒ NƯỚNG

280,000
Beef BBQ with sliced onions, mushrooms &
Korean spice sauce
Bò nướng vừng kiểu Hàn Quốc, dùng kèm cơm,
súp đậu phụ rong biển, trái cây

KIM CHI BOKKEUMBAP 김치볶음밥
CƠM CHIÊN KIM CHI

240,000
Korean fried rice, kim chi, fried egg &
seaweed tofu soup
Cơm chiên Hàn Quốc với kim chi, dùng kèm
súp đậu phụ rong biển, trái cây

BIBIM GUKSU 비빔국수
MÌ LẠNH

230,000
Korean cold spice noodle mixed with vegetable
& eggs
Kim chi, mì sợi, trứng hấp, dưa leo và sốt cay
đặc biệt

BIBIMBAP 비빔밥
CƠM TRỘN

260,000
Rice mixed with meat, vegetables &
Korean chili pepper paste
Cơm trộn bò rau củ kiểu hàn và sốt ớt,
dùng kèm súp đậu phụ rong biển, trái cây

KO R E AN CO R N ER
HAEMUL PAJEON 해물파전
BÁNH XÈO HÀN QUỐC

210,000
Crispy seafood scallion pancake with soya
dipping sauce
Bánh xèo hải sản hương hành dùng kèm
nước tương kiểu Hàn Quốc

DWAEJIBULGOGI 돼지불고기
BA CHỈ NƯỚNG CAY

280,000
Spicy pork BBQ served with rice & seaweed
tofu soup
Thit heo nướng sốt cay, ăn kèm cơm, súp
đậu phụ rong biển, trái cây

MANDU 만두
HÁ CẢO HÀN QUỐC

210,000
Combination of steamed & fried Korean pork
dumplings
Há cảo nhân thịt heo hấp và chiên dùng kèm
sốt cay

HAEMUL-SUNDUBU-JJIGAE
해물순두부찌개
HẢI SẢN HẦM ĐẬU PHỤ

280,000
Spicy soft tofu stew with seafood served with rice
Đậu hủ non hầm cay với hải sản, tảo biển, dùng
kèm cơm, trái cây

PASTA
NEAPOLITAN TOMATO OR AGLIO SAUCE
SỐT CÀ CHUA HOẶC SỐT VANG TỎI ỚT

200,000
Your choice of pasta with your preferred sauce
Mì Ý tùy chọn:
*Spaghetti, Tagliatelle, or Penne

SEAFOOD MARINARA OR
BOLOGNAISE SAUCE
SỐT HẢI SẢN HOẶC SỐT BÒ BĂM

260,000
Your choice of pasta with your preferred sauce
Mì Ý Tùy Chọn:
*Spaghetti, Tagliatelle, or Penne

CARBONARA OR BASIL PESTO SAUCE
SỐT TRỨNG KEM BÉO HOẶC SỐT HÚNG QUẾ

230,000
Your choice of pasta with your preferred sauce
Mì Ý Tùy Chọn:
*Spaghetti, Tagliatelle, or Penne

SA N DWI CHES
SEAFOOD QUESADILLAS
BÁNH HẢI SẢN MEXICO

250,000
Grilled local seafood, cheddar cheese,
green peppers, onion & chunky salsa
Hải sản nướng, phô mai, ớt chuông, hành và
sốt cà chua giòn

TRADITIONAL VIETNAMESE BAGUETTE
BÁNH MỲ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

230,000
Pork pate, pastrami, egg patty, cucumber and
carrot pickle, coriander, and chili
Thịt pa tê, chả bò, trứng hấp, rau củ dầm chua,
ngò và tương ớt đặt biệt

FLATBREAD PROSCIUTTO
BÁNH MÌ NƯỚNG BÒ XÔNG KHÓI

230,000
Prosciutto, artichoke, olives, sundried tomato,
cracked black pepper & fresh basil
Thịt nguội, hoa atiso, hạt oliu, cà chua khô,
sốt cà và lá quế

DELI MEAT SANDWICH
BÁNH KẸP THIT NGUỘI PHÔ MAI

230,000
Ham, cheddar cheese, tomato, lettuce and
mustard mayo
Heo xông khói, phô mai, cà chua, xà lách và
sốt mù tạc

SA N DWI CHES
CLUB SANDWICH
BÁNH KẸP NHÂN GÀ

250,000
Bacon, chicken, fried egg, tomato, lettuce, cheese
in French toast
Bánh mỳ mềm, nhân ba chỉ, gà, trứng chiên,
cà chua, xà lách và phô mai

BA NA BURGER
BÁNH KẸP BÒ BĂM THƯỢNG HẠNG

270,000
Australian beef burger in a Vietnamese Banh Mi,
cheddar cheese sautéed mushrooms, pickled
cucumber, french fries & crispy onion rings
Nhân bò Úc với bánh mỳ Việt Nam, pho mai, nấm xào,
dưa muối, khoai tây chiên, và hành tây chiên giòn

TANDOORI CHICKEN WRAP
BÁNH CUỘN NHÂN GÀ NƯỚNG KIỂU ẤN ĐỘ

250,000
Tandoori spiced chicken, cucumber, riatta,
organic greens & mango chutney
Gà đút lò kiểu Ấn, dưa leo, rau mùi và mứt xoài

GOLF STEAK SANDWICH
BÁNH KẸP BÒ NƯỚNG

270,000
Grilled Australian beef with lettuce, tomatoes,
cucumber, cheddar cheese, pepper mint in toasted
Vietnamese Banh Mi
Bánh mỳ Việt Nam, nhân bò Úc, xà lách, cà chua,
dưa leo, phô mai, bạc hà

RI C E & NO ODL E
MIXED SEAFOOD FRIED RICE
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

210,000
Shrimp, squid, scallop & mixed vegetable
Tôm, mực, sò điệp và rau củ

SAIGON BROKEN RICE
CƠM TẤM

210,000
Grilled pork chops, shredded pork skin,
steamed pork, egg patty & dips
Sườn nướng, bì heo, chả trứng và nước mắm
mỡ hành

CHINESE FRIED RICE
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

210,000
Mixed vegetables, pork, sausage & eggs
Rau củ, thăn heo xíu, trứng sợi, lạp xưởng

PAD THAI
MỲ THÁI

240,000
Thai stir fried rice noodles with egg, chicken or
shrimp, tofu, bean sprouts & peanuts
Mỳ xào cay kiểu Thái Lan với trứng, gà hoặc tôm,
đậu hũ, giá đỗ và đậu phộng

R IC E & NO ODL E
HONG KONG WONTON NOODLE
MÌ HỒNG KÔNG

240,000
Shrimp and pork dumplings, clear broth, thin
noodles and bok choy
Mì nước hoành thánh nhân tôm thịt và rau củ

NASI GORENG
CƠM CHIÊN INDONESIA

210,000
Spicy vegetable fried rice, beef or chicken sate,
fried egg & prawn crackers
Cơm chiên rau củ, xiên bò hoặc gà ướp sa tế,
trứng hồng, bánh phồng tôm

MIE GORENG
MÌ XÀO KIỂU INDONESIA

240,000
Stir fried eggs noodles with meat, prawn,
vegetable & homemade Indonasian sweet soy sauce
Mì trứng xào rau củ tôm thịt và sốt xì dầu đen
đặc biệt

NABEYAKI UDON
MÌ NƯỚC NHẬT BẢN

240,000
Japan noodle, chicken, fish cake, snow peas,
spinach & mushrooms
Mì Nhật udon với gà, chả cá, đậu, rau bó xôi và
nấm rừng

M A I N CO UR SE
FISH AND CHIPS
CÁ CHIÊN BỘT BIA

300,000
Crispy fried barramundi fillet in beer butter,
green pea mash, malt vinegar & tartar sauce
Cá vược fillet chiên bột bia dùng kèm đậu nghiền,
giấm táo và sốt trứng

CHICKEN MAKHANI CURRY
CÀ RI ẤN ĐỘ

280,000
Indian butter chicken with a creamy spiced
curry sauce, served with steamed jasmine rice
Cà ri gà nướng kiểu Ấn với bơ và kem béo
dùng kèm cơm hoa nhài

GRILLED GROUPER FILLET
CÁ MÚ NƯỚNG LÁ CHUỐI

270,000
Wrapped in banana leaf, soy and garlic sauce,
served with steamed jasmine rice
Cá mú tẩm ngũ vị cuốn lá chuối nướng,
phục vụ kèm cơm trắng

VIETNAMESE STIR FRIED BEEF CUBES
BÒ XÀO LÚC LẮC

330,000
Stir fried beef with onion, capsicum &
hoisin sauce, served with steamed jasmine rice
Bò xào hành tây, ớt chuông, tương đen, sốt mận
dùng kèm cơm trắng

M A I N CO UR SE
STIR FRIED CHICKEN WITH CASHEW NUTS
GÀ XÀO HẠT ĐIỀU

250,000
Asparagus, capsicum, broccoli, chilli & basil,
served with steamed jasmine rice
Hạt điều, măng tây, ớt, húng quế, dùng kèm
cơm hoa nhài
SEAFOOD CURRY LAKSA / CÀ RI MALAYSIA

270,000
Local seafood simmered with turmeric,
curry paste, mustard & coconut, served with
steamed jasmine rice
Cà ri hải sản với rau củ và nước cốt dừa,
ăn kèm cơm trắng
WIENER SCHNITZEL
BÊ MỀM CHIÊN CHẢO KIỂU ĐỨC

330,000
Veal cutlet, fried potato, lemon, mushroom
gravy & mustard Dijon
Bê Úc, khoai tây chiên dùng kèm mù tạt và
sốt vang nấm
LAMB AND CHICKEN SHISH KEBAB / SƯỜN
CỪU VÀ XIÊN GÀ NƯỚNG KIỂU ĐỊA TRUNG HẢI

330,000
Marinated chicken and Australian lamb racks,
mediterranean vegetables, Tatziki sauce
Sườn cừu Úc, ức gà tẩm hương thảo,
xà lách thì là và sốt kem chua
CARAMEL PORK CLAY POT / HEO KHO TỘ

250,000
Pork belly braised with star anise, cinnamon,
ginger,chili, shallots, served with steamed jasmine
rice & seaweed tofu soup
Thịt heo kho hương quả hồi, quế, gừng, ớt và
hành tím, dùng kèm cơm trắng và canh rong biển

YO U R CHO I CE O F SI D ES
Mixed leaves, shaved parmesan, balsamic
and olive oil
Xà lách thập cẩm, phô mai bào, giấm đen,
dầu ô liu

60,000

Stir fried tofu with chilli, ginger,
peanuts and basil
Tàu hủ xào ớt, gừng, đậu phộng và
húng quế

60,000

Steamed rice
Cơm trắng

60,000

Wok fried or grilled mix vegetables
Rau xào hoặc nướng thập cẩm

60,000

YOU R CHOI CE O F SI D ES

Wok tossed bok choy or
water spinach with garlic and soy
Rau muống, cải bó xôi xào tỏi, xì dầu

60,000

French fries
Khoai tây chiên

60,000

Green pea mash
Đậu nghiền

60,000

D ESSERT

MATCHA TIRAMISU
BÁNH KEM TRÀ XANH

160,000
Mascarpone cheese, heavy cream &
green tea powder
Phô mai, kem béo và hương trà xanh

HOA LOC MANGO YOGHURT PANNACOTTA
KEM SỮA KHÚC BẠCH KIỂU Ý

150,000
Tropical fruit salad & honey kiwi candy
Dùng kèm trái cây hạt lựu và mứt kiwi

FRUIT PLATTER
TRÁI CÂY THEO MÙA

150,000
Sliced seasonal tropical fruits
Các loại trái cây nhiệt đới theo mùa

D ESSERT
ICE CREAM
KEM NEW ZEALAND CÁC LOẠI

160,000
Vanilla classic, chocolate, cookies & cream
strawberry surprise, forest berry, white chocolate
& raspberry

CREME BRULEE
BÁNH TRỨNG

160,000
French classic with vanilla bean &
caramelized sugar
Bánh trứng nướng kiểu Pháp hương vani và
mật đường

CHEESE CAKE
BÁNH KEM PHÔ MAI

160,000
Cream cheese, Graham cracker crust
& strawberry puree
Kem sữa, vụn bánh quy giòn và mật vải

“Start your day with

Danang’s best coffee...”

www.banahillsgolf.com

