
BREAKFAST MENU 
THỰC ĐƠN ĐIỂM TÂM

TIME/THỜI GIAN

6:30 AM - 3:00 PM

OPENING HOURS

6:00 AM - 10:00 PM

ALL DAY BREAKFAST

BỮA SÁNG CẢ NGÀY

Selection of seasonal freshly cut fruits          

Sự lựa chọn của các loại trái cây theo mùa 

Selection of freshly made croissants, Danishes and muf�ns       

Sự lựa chọn của bánh sừng trâu, bánh mứt

và bánh bông lan nướng 

Pancakes served with choice of - mixed berry cream 

or maple syrup and honey comb    

Bánh kếp phục vụ với các loại sốt: sốt dâu, sốt cây phong 

và mật ong 

Pho Bo, spiced beef broth with fresh 

and stewed beef plus mint and basil    

Món ăn Việt chế biến từ nước hầm bò cùng thịt bò tái, 

bò hầm và gân bò ăn kèm với rau bạc hà và húng quế 

Chicken congee, bean sprout, crispy shallots, 

dried anchovies, coriander, chili, sauce and soy sauce 

Cháo gà, giá, hành phi, cá cơm chiên, hành ngò, ớt, 

sốt và xì dầu 

80

Eggs served on toasted sourdough bread 

with bacon, tomato, wilted spinach, chicken sausage, 

hash brown and baked beans          

Trứng ăn kèm với bánh mì lên men tự nhiên nướng 

với thịt xông khói, cà chua nướng,

cải bó xôi, xúc xích gà, khoai tây rán và đậu hầm  

Whole egg omelet with pork, coriander, beansprout 

and chili served with grilled sourdough 

and sautéed morning glory           

Trứng chiên với thịt heo, ngò, giá và ớt 

ăn kèm bánh mì nướng làm từ men tự nhiên 

và rau muống xào 

140

180

250

150

250

180 180

60

DESSERTS

MÓN TRÁNG MIỆNG

Tropical fruit platter

Trái cây theo mùa

Trio of sorbets and ice creams with vanilla tuille

Kem ba loại 

Pistachio & apricot frozen parfait, honey, coconut

Kem hạt dẻ & mơ kèm mật ong và dừa 

Chocolate brownie with “cookies 'n cream” ice cream

Bánh sô cô la nướng với kem

Our famous liquid nitrogen ice cream, made live at your table 

Món kem Ni-tơ được chế biến trực tiếp tại bàn của quý khách

Voluptuous Vanilla bean

Kem van ni

Very berry

Kem dâu

Vietnamese coffee

Kem cà phê Việt

Passion mango

Kem xoài và chanh dây

Danang Durian

Kem sầu riêng

Triple coconut

Kem dừa 3 loại

Strawberry and chocolate

Kem dâu và sô-cô-la

280

Eggs benedict, toasted English muf�n 

with poached eggs, ham and sauté spinach   

Bánh mì xốp kiểu Anh với trứng chần, thịt nguội 

và rau bi-na xào          

120

120

160

150

Sides: Bacon, extra egg, hash brown, grilled tomato, sourdough, chicken sausage   

Thịt ba chỉ, trứng thêm, khoai tây bằm, cà chua nướng, bánh mì, xúc xích gà

Price in 1,000 VND/Giá quy đổi 1,000 VND

Food allergy notice/ Cảnh báo dị ứng thức ăn 

 If you have a food allergy, please inform our restaurant service team./Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.

 Pullmandanangbeachresort           www.pullman-danang.com          @pullmandanangbeachresort    #pullmandanang

All prices are inclusive of tax and service charge./Giá trên đã bao gồm thuế và phí phục vụ.

Price in 1,000 VND/Giá quy đổi 1,000 VND

Food allergy notice/ Cảnh báo dị ứng thức ăn 

 If you have a food allergy, please inform our restaurant service team./Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.

 Pullmandanangbeachresort           www.pullman-danang.com          @pullmandanangbeachresort    #pullmandanang

All prices are inclusive of tax and service charge./Giá trên đã bao gồm thuế và phí phục vụ.



LUNCH & DINNER 
THỰC ĐƠN TRƯA & TỐI

TIME/THỜI GIAN

11:00 AM - 10:00 PM

APPETIZERS & SALADS

MÓN KHAI VỊ & SALAD

Fresh spring roll, pork & shrimp, sweet 

& sour �sh sauce (2 or 4 pcs)    

Gỏi cuốn Việt Nam, thịt heo và tôm, 

nước mắm chua ngọt (2 hoặc 4 cuốn) 

Shrimp farce pressed onto sugar canes, 

bun noodle, dipping sauce

Chạo Tôm, bún, nước mắm chua ngọt      

Salmon gravlax salad, asparagus, dill, cucumber, 

capers, rocket, lemon dressing

Cá hồi áp chảo, măng tây, thì là, dưa chuột, 

nụ bạch hoa, rau xà lách, nước sốt chanh     

Hoisin duck salad, almonds, crispy noodles, 

Nappa cabbage, coriander, sesame dressing

Sa-lát vịt quay, hạnh nhân, mì giòn, bắp cải Nappa, 

rau ngò, sốt mè    

Crispy salt & pepper calamari, paprika lime mayo      

Mực tẩm bột chiên giòn cùng ớt cựa gà 

ăn kèm sốt mayo chanh  

Baja crumbed �sh tacos, lime, coriander & (3pcs)      

Bánh bột ngô kiểu Mexico cùng cá chiên giòn, 

chanh, rau ngò (3 miếng) 

Pulled pork quesadilla, cheese, corn, black beans 

& tomato salsa

Bánh quesadilla nhân thịt heo hầm, phô mai, bắp, 

đậu đen & sa-lát cà chua      

BBQ pork mini burgers, cheddar cheese, 

coleslaw, pickles (3pcs)     

Bánh mỳ nhỏ kẹp thịt heo nướng, phô mai cheddar, 

xà lách trộn, dưa chua (3 cái) 

150/250

190

185

165

220

155

165

180

SANDWICHES & MAINS 

SANDWICH & MÓN CHÍNH

Smoked salmon penne pasta, spinach, 

cherry tomatoes, parmesan

Mì ống penne với cá hồi xông khói, cải bó xôi, 

cà chua bi, phô mai parmesan     

Spaghetti bolognaise, traditional bolognaise meat 

and tomato sauce

Mì Ý Spaghetti xốt bò băm  

Seafood Fried Rice

Cơm chiên hải sản         

BBQ beef burger, bacon, crispy onion rings, 

cheddar cheese, lettuce, tomato & pickles

Bánh mì kẹp thịt bò nướng, thịt xông khói, hành tây chiên giòn, 

phô mai cheddar, xà lách, cà chua & dưa chua    

Club wrap- grilled chicken, ham, swiss cheese, 

tomato, lettuce, mayo    

Bánh mì kẹp gà nướng, thịt nguội, phô mai Thụy Sĩ, 

cà chua, xà lách, mayo  

280

240

190

290

280

280

250

250

 Tiger prawns with Ngo leaf, lemongrass 

and chili, steamed with rice wine     

Tôm sú lớn hấp rượu với rau ngỗ, sả, ớt và rau quế  

Squid with �ve spice and fresh pineapple juice        

Mực hấp thơm     

Sea bass �llet wrapped in banana leaves steamed 

with rice wine, served with coriander, sea salt 

and Phu Quoc black pepper          

Cá chẽm hấp lá chuối với sả, ngò, tiêu đen Phú Quốc

½ dozen oysters, steamed with rice wine, ginger 

and garlic served with Nam Jim dipping sauce   

Hàu hấp với rượu, gừng, tỏi 

và phục vụ với nước mắm Thái (6 con)      

Clams steamed with rice wine, hot basil and kaf�r lime       

Nghêu hấp với rượu, rau quế và lá chanh Thái  

480

400

400

360

260

PIZZAS

BÁNH PIZZAS

Classic margherita, tomato & basil        

Bánh pizza Margherita, cà chua và rau quế 

Goats cheese, zucchini, cherry tomato, basil, 

tomato sauce mozzarella

Bánh pizza với phô mai dê, bí ngòi, cà chua bi, 

rau quế, sốt cà chua và mozzarella      

Garlic shrimp, basil, red onion, tomato sauce, mozzarella

Bánh pizza tôm, rau quế, hành đỏ, sốt cà chua, mozzarella       

Duck & mushroom, green onion, black sesame, 

tomato, mozzarella

Bánh pizza thịt vịt và nấm, hành, mè đen, 

cà chua, mozzarella      

160

250

220

230

Pan seared Salmon �llet, soy mustard glaze, 

grilled asparagus, potato gratin   

Cá hồi áp chảo, sốt mù tạt hạt, măng tây nướng, 

khoai tây đút lò 

Duck leg Vietnamese curry, peanuts, steamed rice

Cà ry đùi vịt hương vị Việt Nam, đậu phộng, cơm trắng        

Mama Phuong's BBQ pork ribs, smoky apple BBQ, 

grilled corn

Sườn heo nướng, táo nướng xông khói, bắp nướng 

Fresh local seafood cooked at the table with Vietnamese herbs and superheated river stones 

 

Hải sản tươi được nấu trực tiếp tại bàn với các loại rau thơm Việt Nam và đá được nung nóng

AZURE SIGNATURE HOT ROCKS 

HẢI SẢN HẤP ĐÁ - ĐẶC TRƯNG CỦA AZURE

350

260

Baked jumbo shrimp with crabmeat stuf�ng, 

grilled asparagus, fries & lemon aioli

Tôm sú trộn thịt cua nướng, măng tây, kèm khoai tây chiên 

& sốt aioli chanh    

Grilled squid, lemongrass sate sauce, steamed rice, 

mango salad

Mực nướng, sốt sa-tế xả kèm cơm trắng và gỏi xoài        

Price in 1,000 VND/Giá quy đổi 1,000 VND

Food allergy notice/ Cảnh báo dị ứng thức ăn 

 If you have a food allergy, please inform our restaurant service team./Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.

 Pullmandanangbeachresort           www.pullman-danang.com          @pullmandanangbeachresort    #pullmandanang

All prices are inclusive of tax and service charge./Giá trên đã bao gồm thuế và phí phục vụ.

Price in 1,000 VND/Giá quy đổi 1,000 VND

Food allergy notice/ Cảnh báo dị ứng thức ăn 

 If you have a food allergy, please inform our restaurant service team./Nếu quý khách có bất kì dị ứng với thức ăn nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.

 Pullmandanangbeachresort           www.pullman-danang.com          @pullmandanangbeachresort    #pullmandanang

All prices are inclusive of tax and service charge./Giá trên đã bao gồm thuế và phí phục vụ.
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