Almuerzo
Lunch / Bữa trưa

240

Sexy Spanish lunch!
Including choice of starter and main course
Bao gồm món khai vị và món chính
Lemon soda
Fresh fruit juice
Draft beer
Sangria

+40
+80
+70
+95
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1. “Gazpacho Andaluz”
Traditional Spanish refreshing tomato soup
Súp lạnh truyền thống vùng Andaluz
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2. “Sopa de calabaza trufada”
Creamy Pumpkin soup with
mushrooms and truffle
Súp bí đỏ, nấm nướng và
dầu nấm truffle trắng

3. “Salpicón molón”
Refreshing seafood salad with peppers
and chipotle aioli
Sa-lát hải sản tươi sống, ớt chuông và sốt ớt
chipotle

4. “Coliﬂor a la brasa”
Roasted Cauliflower with romesco sauce
and aioli
Bông cải trắng nướng than hồng ăn kèm sốt
hạnh nhân và aioli

5. “Carpaccio Ibérico”
Iberian “presa” with truffle and
Manchego cheese
Heo đen Iberico, sốt phô-mai
hương nấm truffle và bột cà chua
arp

ic o

”

5.

“C

a c cio Ib ér

Los Fuertes

an

aña de Ang

us

7. “Canelón molon”
Duck cannelloni with creamy bechamel
and quince sauce
Bánh ống bỏ lò nhân vịt hầm, sốt nấm truffle
và trái mộc qua
8. “Arroz meloso de setas y trufa”
Juicy mushroom and truffle rice
Cơm nhiều sốt nấu cùng các loại nấm
và hương nấm truffle
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9. “Lubina frita con pisto Manchego”
Crispy seabass with roasted pepper sauce,
aioli and marinated egg yolk
Cá chẽm chiên giòn kèm ớt chuông nướng
và sốt aioli, lòng đỏ trứng ngâm gia vị
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6. “Entraña de Angus”
BBQ Australian Angus steak with
asparagus and Manchego cheese puree
Bò Angus nướng than, măng tây xanh
và sốt phô mai Manchego +160

i n a f rit a c o n

| Tất cả các giá tính theo VND - 5% phí dịch vụ và 8% thuế
|
| All Prices VND ,000,-- and Exclusive Of 5% Service Charge And 8% Vat |
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11. “Muerte por Chocolate”
Chocolate mousse with red fruit
sorbet, Chantilly cream and
Coco nib crumble
Kem sô-cô-la mịn ăn kèm kem tuyết vị
dâu, và hạt cacao giòn
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10. “Torrija Caramelizada”
Caramelised French toast with
Cinnamon ice cream
Bánh mì ngâm sữa vị đường cháy ăn
kèm kem quế

a”

Dulce tentación +90
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Chef’s recommendations

