
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

BY THE BEACH 
MENU



 

 

Xin vui lòng thông báo cho nhân viên phục vụ nếu Quý khách có bất kỳ yêu cầu đặc biệt về các chế độ ăn kiêng 

 

Giá được niêm yết bằng tiền Việt X 1000, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT 

  

MÓN KHAI VỊ 
 

SÚP 
Súp Miso                                         350 
Tàu hủ, rong biển, hành lá, nước dùng cá 
Không sữa | Không tinh bột mì | Không đường | Không hạt  

 

Súp bí đỏ  350  
Bánh mì nướng xắt nhỏ, thì là, nước dùng gà, kem tuơi 

Không hạt | Không đường 

 

Súp cà chua (dùng lạnh)                                350 

Cà chua, dưa leo, ớt chuông, bơ tươi 
Không tinh bột mì |Không sữa |Không đường | Không hạt | Chay thuần 

 

Súp nấm    350 
Nấm, kem tươi 

Không tinh bột mì│Không đậu thực vật| Chay| Không đường 
 

SALADS 

Salad hạt diêm mạch                                                                                                                        370 

Rau củ nướng, bơ tươi, các loại hạt, rau thơm, dầu bơ  
Không tinh bột mì | Không sữa| Không đường | Chay thuần 

 

Salad cầu vồng 370 

Bắp cải đỏ, dưa leo, táo, lê Nhật, rong biển, bơ tươi, các loại hạt, dầu bơ  
Không tinh bột mì | Không sữa | Chay thuần 

 

Salad giòn  370 

Xà lách giòn, xà lách xoong, dưa leo, nho tươi, măng tây, rau thơm, cơm dừa hun khói,  

sốt mù tạt Nhật  
Không tinh bột mì| Không đường | Không hạt | Chay 

Thêm ức gà luộc         420 

 

Salad Pad Thái                                                                                                               370 
Hạt điều, lá quế Thái, húng lũi, củ cải trắng, cà rốt, bí ngòi, giá đỗ, đậu nành,  

hạt mè, hành lá và nước tương 
Không tinh bột mì |Không sữa |Không đường| Chay 

 

Salad cá ngừ  450 

Cá ngừ áp chảo, cà chua bi, oliu đen, dưa leo, trứng cút, khoai tây bi, chanh, đậu cô ve 
Không tinh bột mì |Không sữa | Không đường | Không hạt 

 

Salad kiểu Hy Lạp                                                                                   450                                                                                                                                                                                                      
Ớt chuông, dưa leo, quả ô liu, hành tím, phô mai Feta, sốt chanh, cà chua bi 
Không tinh bột mì│ Không hạt | Chay| Không đường 

 

Salad thịt bò cay kiểu Thái   450 
Bò xào, rau thơm, đậu phộng, bánh phồng tôm 
Không tinh bột mì |Không sữa |Không đường 
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BÁNH MÌ KẸP 

 

Bánh xếp nhân cá kiểu Mê-hi-cô     450 
Bánh ngô mềm kẹp cá chiên giòn, sốt bơ kiểu Mê-hi-cô, kem chua, sốt cà chua salsa 
Không đường | Không hạt 

 

Burger phô mai bò Úc              500 
Xà lách, cà chua, dưa chua, mứt hành, phô mai cheddar  
Không hạt 

 

Club sandwich                                                                                                 500                                                                      

Ức gà, thịt ba rọi xông khói, trứng, cà chua, rau xà lách 
Không đường | Không hạt 

 

Bánh xếp giòn nhân gà kiểu Mê-hi-cô                                                                       500 

Bánh ngô giòn kẹp thịt ức gà, sốt bơ kiểu Mê-hi-cô, kem chua, sốt cà chua salsa 
Không đường | Không hạt 

 
*Tất cả các loại burger và bánh mì sẽ được phục vụ kèm theo salad vườn trộn hoặc khoai tây chiên 
 

                                  PIZZA 
Pizza phô mai  400 
Phô mai sữa trâu, lá quế tây 
Không đường | Không hạt | Chay      

       

Pizza nấm                           400 
Nấm vườn, rau xạ hương, xà lách tên lửa, phô mai Parmesan 

 

Pizza thịt đùi heo muối kiểu Ý           450 
Thịt đùi heo muối kiểu Ý, phô mai sữa trâu, lá quế tây 
Không đường | Không hạt 

 

Pizza Hải sản                                                                          500  
Tôm, mực, sò điệp 
Không đường | Không hạt  

 

MÌ Ý mì sợi dẹp hoặc nui ống nhà làm 

Mì Ý sốt bò bằm      500 
Bò bằm, cà chua, húng quế, phô mai Parmesan  
Không đường | Không hạt 

 

Mì Ý sốt kem  450 
Ba rọi xông khói kiểu Ý, tỏi, lòng đỏ trứng, kem, phô mai Parmesan 
Không đường | Không hạt 

 

Mì Ý hải sản  650 
Tôm, sò điệp, mực, sốt cà chua 
Không đường | Không hạt 

 

Mì Ý sốt nấm truffle   450 
Dầu ô liu, sốt nấm truffle, tỏi 

Không đường | Không hạt | Thuần chay 

 

*Ngoài ra, chúng tôi còn có mì Ý không chứa tinh bột mì 
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CÁC MÓN NƯỚNG 

 
Thăn nội – Bò Úc thượng hạng ăn cỏ – 200gr - Halal 1,100 
Không đường   
 

Thăn ngoại – Bò Úc thượng hạng ăn cỏ – 250gr - Halal 950 
Không đường   
 

Dẻ sườn cừu vùng Coastal New Zealand- 250gr - Halal 1,100 
Không đường   
 

Ức gà phi lê – 200gr 700 
Không đường   
 

Cá hồi phi lê – 200gr 900 
Không đường   

 

 

Ngon hơn khi dùng kèm với: sốt hạt tiêu đen, sốt béarnaise, sốt rượu vang đỏ      , sốt nấm  

Tất cả các món nướng đều được phục vụ với một món ăn kèm và sốt tự chọn.  

 

  

MÓN ĂN KÈM 

 
Salad vườn trộn 150 
Bơ tươi, hạt gai dầu, cà chua bi, dưa leo, sốt chanh 
Không tinh bột mì| Không sữa | Chay 

 

Rau vườn xào sốt tương Nhật 150 
Rau vườn, sốt tương Nhật, ớt, gừng, mè 
Không sữa|Không đường| Không hạt 

 

Rau luộc thập cẩm 150 

Rau củ thập cẩm, dầu oliu, ngò tây  
Không tinh bột mì | Không đường | Không hạt | Chay thuần 

 

Khoai tây nghiền 150 
Không tinh bột mì| Không đường | Không hạt 
 

Khoai tây chiên  150 
Sốt cà chua và sốt mayonnaise nhà làm 

Không tinh bột mì| Không đường| Không hạt 
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HẢI SẢN CÔN ĐẢO 

 
Sò điệp (6 con/phần) 450 
Nướng mỡ hành, đậu phộng, ớt 

Không sữa | Không tinh bột mì | Không đường 

                                       

Tôm sú (6 con/phần) 650 
 

Mực lá             100 / 100 gr 
 

Cá phi lê 650 
Nướng mọi hoặc nướng lá chuối ướp nghệ và sả  

Hấp với nước tương, gừng, sả, phục vụ kèm với rau xào và cơm trắng  

Không tinh bột mì | Không đường | Không hạt | Không sữa 

 

Cá nguyên con 120/100 gr  
Nướng lá chuối ướp nghệ và sả 

Hoặc hấp với nước tương, gừng, sả, phục vụ kèm với rau xào và cơm trắng  

Không tinh bột mì | Không đường | Không hạt | Không sữa 

 

Tôm mũ ni 280 / 100 gr 
Nướng bơ tỏi, phục vụ kèm salad vườn 

Không tinh bột mì | Không đường | Không hạt 

 

Ghẹ biển 150 / 100 gr 
 

Tôm hùm 520 / 100 gr 
  

Nghêu 100 / 100 gr 
   

Cá mú đỏ 350 / 100 gr 
 

Sò ốc (Đặt theo ngày) Theo thời giá  
 

 
Những loại hải sản đặt theo thời giá cần báo trước ít nhất 4 tiếng phục vụ 

Số lượng tối thiểu có thể đặt là 300 gr 
 
 

 

MENU ĐẶC BIỆT 
(Vui lòng đặt trước một ngày ) 

 

Gà thả vườn (Dành cho 2 người)                1,800 
Gà nấu 3 món phong cách Việt (Súp, gỏi, nướng) 

Không tinh bột mì | Không sữa | Không hạt 
 

Vịt đồng (Dành cho 2 người)                                 2,200 
Vịt nấu 3 món phong cách Việt (Súp, gỏi, nướng) 

Không tinh bột mì | Không sữa | Không hạt 
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THỰC ĐƠN TRẺ EM 

Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, và trẻ em từ  6 – 11 tuổi được giảm 50% các món trong thực đơn thông thường với khẩu 

phần nhỏ hơn, không áp dụng giảm giá cho thực đơn bên dưới 

SÚP  190                                
Súp kem cà chua                                                                                      
Không tinh bột mì | Không hạt | Chay| Không đường 

Súp kem nấm                                                                                      
Không tinh bột mì | Không hạt | Chay| Không đường 

Súp kem gà  
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

 

PIZZA VÀ MÌ Ý   350 
Mì sợi dẹp nhà làm  
Sốt bò bằm/cà chua/phô mai/nấm 

Không hạt |Không đường 

Pizza phô mai                                                
Không hạt |Không đường| Chay 

 

MÓN CHÍNH   350 

Gà nướng hoặc cá phi lê nướng                                     
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

Gà hoặc cá phi lê ướp phô mai chiên giòn 
Không hạt | Không đường  

Bánh sandwich nướng với thịt đùi heo xông khói kiểu Ý & phô mai 
Không hạt | Không đường  

Burger phô mai cỡ nhỏ 
Không hạt | Không đường  

Thăn nội bò Úc 
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

Các món trên phục vụ với salad vườn trộn hoặc khoai tây chiên 

Cơm chiên gà rau củ 
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

Phở bò/gà 
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

Salad ức gà chần 
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

Cà ri gà với cơm trắng 
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường 

 

MÓN ĂN KÈM  50 

Bông cải xanh, đậu Hà Lan, cà rốt hấp 
Không tinh bột mì | Không hạt | Không đường | Chay thuần 

 

MÓN TRÁNG MIỆNG 120  
 

Kem tươi hoặc kem trái cây  
Vui lòng kiểm tra với nhân viên phục vụ để chọn hương vị 
Chay | Không hạt  

Salad trái cây 
Chay | Không tinh bột mì | Không hạt | Không sữa 

Bánh sô-cô-la nướng với kem vani 
Chay | Không hạt  

Chuối tươi kem đậu phộng 
Chay | Không tinh bột mì 
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 MÓN TRÁNG MIỆNG 

 
 

Bánh sô-cô-la tan chảy                                                                                                  400 

Kem Vani, sốt mâm xôi 
Không hạt | Chay 

 

Dâu & chanh sable                                                                                                        400  

Chanh dây, sorbet sữa chua 

Chay  

 

Kem cháy vị dừa 350 
Xoài & dâu salsa, bánh quy vị dừa  

Không hạt | Chay  

 

Bánh xoài kiểu Pháp 450 
Kem sô cô la – bạc hà, bánh ngói mè 

Không tinh bột mì | Chay | Không hạt 

 

Panna cotta hoa đậu biếc 350 

Sorbet mâm xôi 
Không tinh bột mì |Chay| Không hạt  

 

Sô cô-la mái vòm                         450                                                                                    

Bánh cherry đen, sốt sô-cô-la nóng, sô-cô-la sỏi  
Không hạt | Chay 

 

Bánh chuối chiên                          300 

Chuối, nước cốt dừa, kem trà xanh 
Không tinh bột mì | Chay | Không hạt 

 

Bánh flan lá dứa               300                                                                                                       

Trái cây theo mùa, sốt chanh dây 
Không tinh bột mì | Không hạt | Chay 

 

Kem tươi / kem trái cây nhà làm                                                                   120 / viên 

Vui lòng kiểm tra với nhân viên phục vụ để chọn hương vị  
Không tinh bột mì | Không hạt | Chay 
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LỚP HỌC NẤU ĂN THEO PHONG CÁCH VIỆT 

2,200 ++ mỗi khách (tối thiểu 2 khách)  
 

Đây là hoạt động cực kỳ hấp dẫn với mọi tín đồ ẩm thực và đáng để trải nghiệm 

khi đến với Six Senses Côn Đảo, và cũng là dịp để các gia đình cùng nhau vui 

chơi, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Lớp học nấu ăn theo 

phong cách Việt Nam phù hợp với mọi lứa tuổi. Công thức nấu ăn và tạp dề sẽ 

được tặng kèm sau mỗi buổi học để bạn có thể tự áp dụng và tạo ra các món ăn 

hấp dẫn ngay tại nhà. 

 
 

CHEF’S TABLE AND WINE CELLAR 
 

Đặt bàn trước để trải nghiệm hành trình khám phá ẩm thực với thực đơn riêng 

biệt đi kèm các loại rượu phù hợp theo sở thích của riêng mình.  

Hơn nữa, quý khách có thể tìm hiểu về từng món ăn để bạn có được những trải 

nghiệm tuyệt vời nhất, thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực của mình. 

 
Nếu quý khách muốn kết hợp với các loại đồ uống khác, chúng tôi luôn sẵn sàng 

giới thiệu các lựa chọn thay thế. 

 
Vui lòng tham khảo bảng giá bên dưới: 

 

Thực đơn 4 món mỗi người 2,500++ 

Thực đơn 5 món mỗi người 3,200++ 

Thực đơn 6 món mỗi người 4,000++ 

Thực đơn 4 món mỗi người kèm rượu 4,000++ 

Thực đơn 5 món mỗi người kèm rượu 5,000++ 

Thực đơn 6 món mỗi người kèm rượu 6,000++ 

 

PRIVATE BARBECUE 
 

Tiệc nướng BBQ 3,500 ++ mỗi khách (tối thiểu 2 khách)                                                                                                                                                                                                        


