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Gỏi xoài xanh, cá Diêu Hồng    227.000
Deep fried whole red tilapia fish & mango salad
Cánh gà nhồi nấm đông cô nướng mù tạt 157.000
Mushroom stuffed chicken wings glazed mustard sauce
Mực rang “hành tinh”     157.000
Salt green onion head squid

Bò đốt trái dừa    197.000
Beef  in coconut on flame
Chả ốc cuộn sả cây, sốt Eleven   117.000
Snails stuffed lemongrass, Eleven sauce
Giò heo muối chiên giòn sốt Eleven  237.000
Crispy pork leg & Eleven sauce

CÁC MÓN ĐẶC BIỆT / SPECIAL 

Vẹm xanh nướng hành, Tôm nướng,
Hào phô mai, Cá Lăng sa tế, Bắp nướng

GRILLED SEAFOOD
Scallion mussels, chili prawns,
Lemongrass squid, cheese oysters, satay hermibagrus

Salmon rolls, Eleven spring rolls, Seafood rolls,  Squid cake,
Baked pineapple

297.000HẢI SẢN NƯỚNG 

Cuốn cá hồi, Chả giò Eleven,
Chả giò trái cây hải sản, Chả mực cuộn sả cây, Thơm nướng

237.000CUỐN & CHIÊN

DĨA TỔNG HỢP / PLATTERS

ROLLS  FRIES

•

•





FOOD MENU



∙ Sốt me

∙ Sốt cà ri
 With curry
∙ 
 
∙ 

∙ Sốt tiêu
 Pepper

 

∙

∙ 

Sốt me

Sốt cà ri

Sốt tiêu

CUA & TÔM CÀNG / CRAB & CRAYFISH 

Chọn cách chế biến -  Methods of  cooking

 With tamarind sauce

Sốt trứng muối
Egg yolk sauce
Rang muối ớt

 Chili & salt

Cách nấu lẩu / 
With soup in hotpot
Pay extra: 110.000vnd / each

Lẩu trái dừa 

Lẩu chua cay

Cách nấu lẩu / 
With soup in hotpot
Pay extra: 110.000vnd / each

Lẩu trái dừa 

Lẩu chua cay

∙

∙ 

 CUA / CRAB 

Chọn cách chế biến -  Methods of  cooking
∙ Sốt me
 With tamarind sauce
∙ Sốt cà ri
 With curry
∙ Sốt trứng muối
 Egg yolk sauce
∙ Rang muối ớt
 Chili & salt
∙ Sốt tiêu
 Pepper

Cháy tỏi

Sốt cà ri

Đút lò phô mai

Rang muối ớt

Sốt wasabi

TÔM CÀNG / CRAYFISH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% - All prices are subject to 10% VAT

Sốt trứng muối

Rang muối ớt

With tamarind sauce

With curry

Egg yolk sauce

Chili & salt

Pepper

400 - 500 g Up to 600 g

550.000380.000 
2 con / 250 g 4 con / 500 g

438.000238.000 

∙ Sốt cà ri
 With curry
∙ Sốt trứng muối
 Egg yolk sauce
∙ Rang muối ớt
 Chili & salt
∙ Sốt tiêu
 Pepper

Bánh bao chiên (06 cái)   37.000

Bánh bao hấp (06 cái)   37.000

Bánh mì    27.000

Sốt trứng muối    47.000

Coconut hotpot

Sour sweet spicy hotpot

Coconut hotpot

Sour sweet spicy hotpot

With garlic

With curry

With cheese

Chili & salt

Wasabi

Fried bread (06 pieces)

Steamed bread (06 pieces)

Bread

Egg yolk sauce extra

MÓN GỌI THÊM / ADD ON:Chúng tôi chỉ phục vụ quý khách loại cua thiên nhiên 
Năm Căn Cà Mau ngon nhất Việt Nam. Thịt cua chắc, 
thơm, ngọt, đậm đà. Càng ăn càng ghiền.

Nature Crabs are chosen from Năm Căn district in Cà 
Mau province which are called “ the King Crab of  
Vietnam". Năm Căn nature crab is not only organic, 
fresh and delicious but also rich in protein. The more 
you eat, the more you want. 
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GỎI & SALAD / SALADS

KHAI VỊ / STARTERS

Gỏi khoai môn mực một nắng    147.000

Gỏi bò wasabi      157.000

Gỏi cua sốt xanh     137.000

Salad bạch tuộc      157.000

Salad vịt xông trà      147.000

•

•

•

•

Chả giò “Eleven”        97.000

Gân gà chiên tỏi        97.000

Chả cá thác lác & thơm nướng      117.000

Chả mực cuộn sả cây & thơm nướng    127.000

Cuốn cá hồi       147.000

Chả giò trái cây hải sản      147.000

Khô cá dứa cơm nắm      147.000

Mực lăn bột        137.000

One sun dried squid with crispy taro salad

Beef salad with special wasabi sauce

Green crab salad

Grilled spicy octopus with garden salad

Breast Smoked Duck salad

“Eleven” spring rolls

Crispy garlic chicken cartilage

Fish cake & baked pineappl

Squid stuffed lemongrass & baked pineapple

Salmon rolls

Fruits & seafood spring rolls

Dried pangasius kunyit & crispy rice cake

Calamari
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CÁC MÓN THỊT / MEAT

HẢI SẢN / SEAFOOD

Hào đút lò phô mai     167.000

Hào nướng hành    167.000

Bò cuộn nướng thố đất    257.000

Sườn bò hầm      277.000

Bò lúc lắc       217.000

Gà tẩm mật nướng hương chanh   177.000

Gà nướng thảo mộc thố đất         297.000        

Vịt xông khói kiểu “Tây Bắc”     297.000

Ức vịt nướng lá lốt      247.000

Sườn BBQ kiểu “ Tây Bắc”      357.000

Vẹm xanh đút lò phô mai    167.000

Vẹm xanh cà ri, bánh mì bơ tỏi  167.000

Cá hồi đút lò hương thảo   187.000

Cheese mayo baked oysters    

Green onion oysters

Veggie beef rolls in claypot 

Braised beef rib with baked cone

Stired fried shaking diced beef

Roasted chicken with herb,lemon leaves

Herb chicken, kumquat sauce     

Smoke duck “highland style” 

Duck bread stuffed betel leaves

BBQ pork ribs “highland style”

Cheese mayo baked mussels    

Curry mussels & garlic breads  

Baked hearb Salmon 

•

•

•
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CƠM “ELEVEN” / ELEVEN KITCHEN

Cơm chiên hải sản trái dừa    147.000

Cơm chiên cà ri xanh gà    117.000

Cơm chiên thịt cua tay cầm    157.000

Cơm chiên trái thơm     157.000

•

•

•

•

THREE COURSES DINNER 
Price 328.000 vnd

APPETIZER 
  

Gỏi khoai môn, mực một nắng

Cuốn cá hồi

Gỏi Cua

MAINS 

Miến thịt cua tay cầm

Cơm chiên trái thơm

Mỳ hải sản sốt cà

DESSERT
 

Bánh Brownie 

Bánh khoai mỳ, nước cốt dừa

Seafood fried rice in coconut

Fried rice with green curry chicken   

Crab fried rice

Fried rice in pineapple

Choose one

One sun dried squid, crispy taro salad

Salmon rolls

Green crab salad

Choose one 

Crab meat, glass vermicelli in claypot

Seafood fried rice in pineapple

Seafood pasta

Choose one

Brownie

Cassava cake, coconut milk



CÁC MÓN SỢI / PASTA & NOODLE
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TRẺ EM / KID MENU 

Mỳ sốt cà & Khoai chiên chiên   95.000

Cơm chiên trứng     75.000

Cá & Khoai chiên     85.000

Gà chiên giòn      75.000

Kid combo    145.000
Mỳ sốt cà  & Cá & Khoai chiên giòn & Coca

MÓN CHAY / VEGETARIAN

MÓN KHÁC / SIDES
Rau luộc thập cẩm kho quẹt   95.000

Rau muống xào tỏi    75.000

Canh chua cá lăng    99.000

Canh cải xanh tôm tươi   85.000

Chả giò chay        75.000

Miến xào nấm sốt Nhật              105.000

Bún gạo xào nấm & đậu hủ giòn  115.000

Mỳ sốt bơ tỏi olive       95.000

Xà lách olive tổng hợp     82.000
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Miến xào cua thố đất (nguyên con)   497.000

Miến xào thịt cua tay cầm    147.000

Miến xào tôm tay cầm    127.000

•

•

•

Mỳ sốt tỏi bò lúc lắc         147.000

Mỳ hải sản sốt cà     157.000

Mỳ vẹm xanh sốt kem     157.000

Mỳ sốt bò bằm     137.000

•

•

•

Bún gạo xào bò     110.000

Bún gạo xào hải sản     147.000

Mỳ xào giòn hải sản     155.000

Tomato spaghetti & Chips

Egg fried rice

Fish & Chips

Deep fried drumstick

Tomato spaghetti & Fish & Chips & Coke
Vietnamese caramelized fish sauce dip vegetable

Stir fried water morning glory

Sour & sweet hermibagrus soup

Mustard & prawn soup

Deep fried veggie spring rolls

Mushroom & glass vermicelli & Japanese sauce

Stir fried mushroom & crispy bean curd rice vermicelli

Garlic butter spaghetti with 3 kind of olives

3 kind of Olives salad

Sauteed whole Crab with glass vermicelli in claypot

Sauteed Crab meat with glass vermicelli in claypot             

Sauteed prawn with glass vermicelli in claypot

Stir fried shacking decied with spaghetti

Seafood with tomato sauce

Mussels carbonara 

Spaghetti Bolognese

Sauteed beef & rice vermicelli

Seafood rice vermicelli

Seafood crispy noodle

MÓN SỢI / PASTA & NOODLE


