
THỰC ĐƠN BỮA TRƯA | LUNCH MENU AVAILABLE
HÀNG NGÀY 11.30AM - 2.00PM  |  DAILY 11.30AM - 2.00PM

Thực đơn phần ăn trưa bao gồm trà xanh nóng hoặc lạnh, cơm, súp miso, 
salad, món khai vị trong ngày, dưa chua và món tráng miệng

Lunch menu includes hot or cold green tea, steamed rice, miso soup, 
salad, appertizer of the day, dessert

地鶏照焼き  
JIDORI TERIYAKI  |  170,000

Đùi gà nướng sốt teriyaki
Grilled chicken leg,  

teriyaki sauce in hot plate,rice

カツ丼  
KATSU DON  |  175,000

Cơm tô với thịt heo cốt lết chiên giòn và trứng
Deep fried pork cutlet, egg, rice bowl

ソース 焼きそば  
SAUCE YAKISOBA  |  195,000

Mì soba xào kiểu Nhật với thịt heo, mực, 
Bạch tuột, tôm, rau, trứng, sốt BBQ cay
Japanese style stir-fried noodle, pork,  

squid, octopus, shrimp, vegetables,  
egg, spicy BBQ sauce

肉そば  
NIKU SOBA  |  250,000
Mì soba nóng, thịt thăn bò
Hot buck wheat noodle,  
beef striploin, soy sauce

海鮮かき揚げ丼  
KAISEN KAKIAGE DON  |  185,000

Cơm tô với hải sản
và rau củ tổng hợp chiên tempura

Mixed seafood and vegetables
kakiage tempura, rice bowl

スパイシー魚石焼き
SPICY SAKANA HOT POT  |  250,000

Cá sống tổng hợp, nước hầm miso cay 
Assorted sashimi fish, spicy miso broth

焼肉丼
YAKINIKU DON  |  230,000

Bò Angus xào, hành tây, mè, sốt bbq 
Stir fry angus beef, bbq sauce,

onion, sesame seed



まぐろ漬け丼  
MAGURO ZUKE DON  |  190,000

Cơm tô cá ngừ, sốt tương gừng
Tuna marinated, ginger soy sauce, rice bowl

石焼ちらし寿司  
ISHIYAKI CHIRASHI SUSHI  |  240,000

Cơm tô đá nướng với cá sống, sốt cay
Stone grilled sushi rice bowl,

finely diced sashimi, spicy soy sauce

刺身盛り合わせ  
SASHIMI MORIAWASE  |  295,000

6 loại cá sống
6 kinds of sashimi

寿司盛り合わせ  
SUSHI MORIAWASE  |  275,000

6 loại sushi và 1 cuộn cơm
6 kinds of sushi, 1 maki
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炙りちらし丼
ABURI CHIRASHI DON  |  260,000

Cơm tô cá sống tổng hợp 
Torched assorted sashimi, rice bowl, pickle

親子ちらし丼
OYAKO CHIRASHI DON  |  295,000

 Cơm tô cá hồi sống và trứng cá hồi 
Salmon sashimi, salmon roe, sushi rice



THỰC ĐƠN BỮA TRƯA | LUNCH MENU AVAILABLE
HÀNG NGÀY 11.30AM - 2.00PM  |  DAILY 11.30AM - 2.00PM

Thực đơn phần ăn trưa bao gồm trà xanh nóng hoặc lạnh, cơm, súp miso, 
salad, món khai vị trong ngày, dưa chua và món tráng miệng

Lunch menu includes hot or cold green tea, steamed rice, miso soup, 
salad, appertizer of the day, dessert

秋刀魚二種 
SANMA NISYU  |  180,000

Cá sanma Nhật nấu 2 cách:
nướng than, ngâm giấm gạo

Japanese pacific saury cooked 2 ways:  
whole char-grilled & marinated in rice vinegar

ポークリブ照焼き  
PORK RIB TERIYAKI  |  220,000

Sườn heo ngọt, tiêu sansho, sốt teriyaki
caramelized pork ribs,

Sansho pepper, teriyaki sauce

サーモン照焼き  
SALMON TERIYAKI  |  230,000

Cơm cá hồi nướng sốt teriyaki
Salmon, teriyaki sauce

ビーフテキ丼  
BIFUTEKIDON  |  285,000

Cơm tô sườn bò và sốt BBQ
Beef striploin, BBQ sauce, rice bowl

串焼き丼 
KUSHIYAKIDON  |  220,000

Cơm với xiên nướng tổng hợp
Assorted yakitori skewers

チキンチーズ焼き
CHICKEN CHEESE YAKI  |  180,000

Gà nướng, mayonnaise,
trứng cá chuồn và sốt teriyaki 

Char grill boneless chicken,
mayo, flying fish roe, teriyaki sauce



冷やし中華ラーメン  
HIYASHI CHUKA RAMEN  |  195,000

Mì ramen lạnh, sốt giấm
Chilled ramen, vinaigrette sauce

鰻丼
UNADON  |  350,000

Cơm lươn nướng, trứng chiên
Grilled eel, thin omelet, rice bowl

空へ弁当晴  
SORAE BENTO HARE  |  395,000
Tempura, sushi, cá sống, mì lạnh

Tempura, sushi, sashimi, cold noodle

フォアグラ丼  
FOIE GRAS DON  |  390,000

Cơm tô sườn bò, gan ngỗng áp chảo
Miso marinated foie gras, beef striploin, 
mushroom, sweet soy sauce, rice bowl

空へ弁当雲  
SORAE BENTO KUMO  |  395,000

Thịt viên gà, đậu hũ và nấm xiên nướng,  
Cá hồi nướng teriyaki, thịt thăn bò sốt BBQ

chicken ball, tofu, mushroom skewer, 
salmon teriyaki, beef striploin BBQ sauce

空へ弁当風
SORAE BENTO KAZE  |  395,000

Cá sống, cơm cuộn kiểu Sorae,
tempura, mì lạnh

Sorae style sashimi and maki,
tempura, cold noodle

   空へ弁当星
SORAE BENTO HOSHI  |  395,000

Sorae sushi, cơm cuộn,
gà chiên tẩm gừng, mì lạnh 

Sorae style sushi, maki,
ginger marinated chicken, cold noodle
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 5% phí dịch vụ và 10% VAT sẽ được tính vào hoá đơn của quý khách
A discretionary service charge of 5% and 10% VAT will be added to your final bill


